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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1.Загальноосвітні дисципліни середнього навчального закладу 
2. Економічна теорія 
3. Загальні поняття про економічні процеси в суспільстві. 
 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
Управління ресурсами 
Менеджмент професійної діяльності 
 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  
- поняття, склад, структуру, методи оцінки основних фондів, види зносу, методи 

амортизації, показники використання основних фондів; 
- склад, класифікацію, структуру обігових коштів, принципи та методи нормування 

елементів обігових коштів, шляхи прискорення оборотності обігових коштів; 
- знати показники собівартості продукції, класифікацію витрат, шляхи зниження 

собівартості в зварювальному виробництві; 
- знати принципи ціноутворення на роботи та продукцію машинобудівних 

підприємств, методику обчислення доходу, прибутку рентабельності; 
- знати основні положення концепції вартості грошей у часі, сучасні методи оцінки 

економічної ефективності інвестицій; 
вміти:  
- визначати виробничу програму підприємства , дотримуючись певних правил її 

розробки , і обґрунтувати реальність її формування і виконання ; 
- розрахувати  показники вартості основних фондів , амортизаційні відрахування 

відповідно за рівномірного та прискореного методиками; оцінювати ефективність використання 
основних фондів; 

- розраховувати потреби виробництва в оборотних фондах та засобах , показники їх 
ефективного використання; 

- визначати чисельність працюючих за категоріями, їх продуктивність праці та 
шляхи ефективного підвищення її за пофакторним методом планування; 

- розраховувати заробітну плату працюючих при різних формах та системах оплати 
праці; 

- розраховувати витрати виробництва продукції за економічними елементами та 
калькуляційними статтями; визначати шляхи ефективного знищення їх за пофакторним 
методом планування; 

- вміти розрахувати собівартість продукції та робіт зварювального виробництва, 
відповідно до особливостей підприємства; 

- визначати ціну продукції; 
- на базі вивчення процесу ціноутворення продукції вміти розраховувати прибуток, 

річний економічний ефект, 
- оцінювати економічну доцільність окремих заходів науково-технічного розвитку 

підприємства; 
- визначати ефективність капітальних вкладень з урахуванням фактору часу. 

 
 
3.Зміст робочої програми 

 
Змістовий модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання 
Тема 1. Підприємство в системі ринкових відносин  
Тема 2. Виробнича програма і виробнича потужність 



Тема 3. Основні виробничі фонди підприємства 
Тема 4. Оборотні засоби підприємства 
Тема 5. Кадри підприємства, продуктивність праці та заробітна плата 
 
Змістовий модуль 2. Результати та ефективність виробництва.  
Тема 6. Собівартість продукції. 
Тема 7. Ціна продукції, прибуток і рентабельність. 
Тема 8. Якість і конкурентоспроможність продукції 
Тема 9. Економічна ефективність капітальних вкладень і нової техніки 
Тема 10. Маркетинг 

 
 
Список рекомендованої літератури 

 
№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

Тексти та конспекти лекцій 
1 Економіка підприємства і 

маркетинг: конспект лекцій з 
курсу 6.01010409 Проф. освіта. 
Металургія в машинобуд. та 
приладобуд., 6.010100(10) 
Проф. навчання. Технологія і 
обладнання зварювального 
виробництва, 6.010100(34) 
Проф. освіта. Поліграфічне 
виробництво, 6.010100(35) 
Проф. освіта. Метрологія, 
стандартизація та сертифікація 
в машинобуд./ О. С. 
Пархоменко; Укр. інж.-пед. 
акад.. - Х.: [б. в.], 2009. - 130 с. 

2009 1 +/+ 65.290я73 
П 18 

Методичне забезпечення практичних та семінарських занять, РГЗ та самостійної роботи 
студентів 

1 Економіка підприємств 
та маркетинг: метод. вказ. до 
практ. занять [з курсу для 
денної форми навч.] спец. 
6.01010410 Проф. освіта. 
Технологія і обладнання 
зварювального виробництва, 
6.01010434 Проф. освіта. 
Поліграфічне виробництво, 
6.01010435 Проф. освіта. 
Метрологія, стандартизація та 
сертифікація в 
машинобудуванні/ Укр. інж.-
пед. акад.; упоряд. О. 
С.Пархоменко. - Х.: [б. в.], 
2010. - 39 с.  

2010 1 +/+ 65.29я73-6 
Е 45  
 

 Методичне забезпечення лабораторних занять 
 —     



№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни для студентів заочної 
форми навчання 

1 Економіка підприємства 
і маркетинг: робоча прогр., 
метод. вказ. і контр. завдання 
по курсу для заоч. форми навч. 
спец. 6.010104(10) Проф. 
освіта. Технологія і 
обладнання зварювального 
виробництва, 6.010100(34) 
Проф. освіта. Поліграфічне 
виробництво, 6.010100(35) 
Проф. освіта. Метрологія, 
стандартизація та сертифікація 
в машинобудуванні/ Укр. інж.-
пед. акад.; упоряд. О. 
С. Пархоменко. - Х.: [б. в.], 
2010. - 30 с. 

2010 1 +/+ 65.29я73-6 
Е 45  
 

 
 

14. Рекомендована література 
Базова 

№ 
з/п 

Найменування 
методичних матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 

варіанту 
бібл./каф. 

Код 

1. Економіка виробничого 
підприємства: Навчальний 
посібник для вищих навч. 
закладів/ Й. М. Петрович 
[та інші] ; ред. Й. М. 
Петрович. - 3-тє вид., 
випр.. - К.: Знання, 2002. - 
406 с.. 

2002 10  435217 / Е 45 - 
Н/Аб  
435218 / Е 45 - 
Н/Аб  

2. Економіка підприємства: 
навч. посібник/ А. В. 
Шегда [та інші]; за ред. д-
ра екон. наук, проф. А. В. 
Шегди. - К.: Знання, 2005. 
- 432 с.. 

2005 2  445440 / Е 45 - 
Н/Аб  
445441 / Е 45 - 
Н/Аб  

3. Экономика предприятия: 
учеб. пособие для вузов/ 
В. М. Федоточкин [и др.]; 
под общ. ред. д. экон. н. Е. 
Л. Кантора. - Спб.; М.; Х.; 
Минск: Питер, 2003. - 352 
с. 

2003 2  65.29я73 
Э 40  
454399 / Э 40 - 
Н/Аб  

4. Економіка підприємства. 
Збірник практичних задач 
і конкретних ситуацій: 

2000 2  65.29я73 
Е 45 
432441 / Е 45 - 



№ 
з/п 

Найменування 
методичних матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 

варіанту 
бібл./каф. 

Код 

навч. посібник/ С. Ф. 
Покропивний [та інші]. ; 
ред. С. Ф. Покропивний; 
Київський нац. екон. ун-т. 
- К.: [б. в.], 2000. - 328 с. 

Н/Аб  

5. Економіка підприємства: 
навч. посібник для вищих 
навч. закладів І-ІV рівнів 
акредитації/ І. М. Бойчик 
[та інші]. - 2-е вид., випр. i 
доп.. - К.: Каравела, 2001. - 
298 с. 

2001 2  65.9(4Укр)30я73 
Е 45  
432207 / Е 45 - 
Н/Аб  

6. Економіка підприємства 
та маркетинг (енергетичне 
виробництво): навч. 
посібник для студ. вищ. 
навч. закл./ Т. І. Лепейко 
[та ін.]; Укр. інж.-пед. 
акад.. - Х.: [б. в.], 2012. - 
178 с. 

2012 3  620.9:658(075.8) 
Е 45 
478110 / Е 45 - 
Н/Аб  
478111 / Е 45 - 
Н/Аб  
 

 
Допоміжна 

№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

1. Маслова, Т. Д..  
Маркетинг: учебник по спец. 
060800 "Экономика и 
управление на предприятии (по 
отраслям)"/ Т. Д. Маслова, С. 
Г. Божук, Л. Н. Ковалик; 
Санкт-Петербургский гос. 
инженерно-экономический ун-
т. - 2-е изд., доп.. - СПб.; М.; 
Нижний Новгород: Питер, 
2007. - 400 с..  

2007 2  65.290-211.1я73 
М31 
455508 / М31 - 
Н/Аб  
455509 / М31 - 
Н/Аб  

2. Грузинов, В. П..  
Экономика предприятия 
(предпринимательская): 
учебник для вузов по экон. 
спец./ В. П. Грузинов. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - М.: 
Юнити, 2002. - 796 с.:  

2002 1  65.29я73 
Г 90  

3. Шуляк, П. Н.  
Ценообразование: учеб.-практ. 
пособие/ П. Н. Шуляк; Рос. гос. 
социальный ун-т. - 11-е изд., 
перераб. и доп.. - М.: Дашков и 
К, 2007. - 196 с. 

2007 2  65.25я73 
Ш95 
455532 / Ш95 - 
Н/Аб  



№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

4. Ситник, Й. С..  
Економіка підприємства: текст 
лекцій для студентів "Ін-ту 
економіки та менеджменту"; 
"Ін-ту післядиплом. освіти"; 
"Ін-ту дистанційного 
навчання"/ Й. С. Ситник; Нац. 
ун-т "Львiвська полiтехніка". - 
Львів: Трiада Плюс; К.: Алерта, 
2008. - 188 с.. -  

2008 1  65.29я73  
С41  

5. Економіка підприємства: 
підручник для вищих навч. 
закладів/ О. В. Посилкіна [та 
інші]; за ред. проф. О. В. 
Посилкіної; Нац. фарм. ун-т. - 
Х.: Вид-во НФаУ "Золоті 
сторінки", 2006. - 488 с.: 

2006 1  65.29я73  
Е 45  

 
Інформаційні ресурси 

 

1. Економіка для студентів − http://gufer.net/ekconomic 

2. Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України 

− www.mpe.kmu.gov.ua  

3. Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики 

− www.nerc.gov.ua  

4. ДП «Енергоринок» − www.er.gov.ua  
5. Інститут економіки промисловості НАНУ − http://iep.donetsk.ua/ 
6. Наукова електронна бібліотека періодичних 
видань НАНУ/Економіка промисловості 

− http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace 
/handle/123456789/248 

 


