
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Економіка підприємства» 
 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітня програма Міжнародний ІТ-менеджмент 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 2 курс, 3 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 кредитів 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 24 год.  

Практичні (семінарські) – 24 год. 

Самостійна робота – 102 год. 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Кафедра Кафедра економіки підприємства та організації бізнесу, 

ауд. 40 другого корпусу, телефон: (057) 702-18-34, 

(дод. 3-42), сайт кафедри: http://www.kafepm.hneu.edu.ua/  

Викладач (-і) Чумак Ганна Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

anna.chumak@hneu.net  

Дні занять Лекції: згідно діючого розкладу занять 

Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі економіки підприємства та організації 

бізнесу, очні, відповідно до графіка консультацій, 

індивідуальні. Дистанційні: через систему ПНС, Zoom 

Мета навчальної дисципліни: формування системи компетентностей щодо вирішення 

конкретних економічних завдань на сучасному етапі розвитку економіки. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Макро- і мікроекономіка 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Підприємство. концепція функціонування. Ресурсне забезпечення 

діяльності підприємства 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт 

Тема 2. Виробничий процес як основа функціонування підприємства 

Тема 3. Управління підприємством як умова забезпечення зростання його економіки 

Тема 4. Основні засоби підприємства 

Тема 5. Нематеріальні активи підприємства 

Тема 6. Оборотні кошти підприємства 

Тема 7. Трудові ресурси підприємства 

Тема 8. Інвестиційні ресурси підприємства 

Змістовий модуль 2. Витрати підприємства. Фінансові результати та ефективність 

діяльності підприємства 

Тема 9. Витрати та собівартість продукції 

Тема 10. Ціноутворення на підприємстві 

Тема 11. Якість та конкурентоспроможність продукції як фактори економічного 

зростання підприємства 

Тема 12. Фінансові результати діяльності підприємства 

Тема 13. Економічна ефективність діяльності підприємства 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни 

Мультимедійний проектор 
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Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=8062  

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які 

передбачають лекційні, практичні (семінарські) заняття, а також виконання самостійної 

роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи, 

оцінюється сумою набраних балів. Максимально можлива кількість балів за поточний 

контроль упродовж семестру – 60 та підсумковий (іспит) – 40 балів, мінімально можлива 

кількість балів за поточний контроль – 35 та підсумковий (іспит) – 25 балів. 

Поточний контроль включає наступні контрольні заходи: індивідуальні навчально-

дослідні завдання, письмові контрольні роботи, колоквіуми, тестування. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

Політика навчальної дисципліни базується на засадах академічної доброчесності ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця (https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/). 

Заборонено оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, 

отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або 

відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства; 

Списування під час контрольних робіт та іспитів заборонені (в т. ч. із використанням 

мобільних девайсів) 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=8062). 
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