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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS – 3,0 

Галузь знань: 0507 

«Електротехніка та 

електромеханіка» 
Нормативна 

Напрям підготовки 

5.050702 

«Електромеханіка » 

Модулів – 5 Спеціальність: 

5.05070205 

«Обслуговування та 

ремонт 

електроустаткування 

автомобілів і тракторів» 

Рік підготовки: 3р10міс Змістовних модулів – 

15 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  
Семестр: 8 

Загальна кількість 

годин – 108 

Тижневих годин: 

 8 семестр 

аудиторних – 3  год. 

Самостійної роботи 

студента –5,68 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Молодший спеціаліст 

Лекції 

31 

Практичні 

20 

Лабораторні 

 -  

Самостійна робота 

57 

Індивідуальні завдання: 

Курсова робота -  20 

- 

Вид контролю: 

диференційований залік 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

Для даної форми навчання –   51 /57 = 0,89 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» 

полягає в формуванні знань основ економіки, нормування праці, основ 

положення по ціноутворенню, плануванню виробництва, вміння складати 



кошторис, заповнювати форми економічної документації, аналізувати основні 

економічні показники в майбутній професійній діяльності. 

Завданням навчальної дисципліни є формування знань молодшого 

спеціаліста відповідно до вимог нормативної освітньо-професійної програми, 

освітньо-кваліфікаційної характеристики та вимог сучасного виробництва до 

його умінь та здатностей з професійних дисциплін 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Знати:  

- класифікацію виробничих процесів; 

- витрати робочого часу; 

- законодавчі і нормативні акти, що регламентують підприємницьку та 

управлінську діяльність; 

- форми і системи оплати праці; 

- склад кошторису та ремонтні роботи по технічному обслуговування 

автомобілів; 

- кошторисні нормативи; 

- призначення локальних кошторисів;  

- способи здійснення ремонтних робіт та робіт по технічному 

обслуговуванню автомобілів; 

- поняття вартості ціни та собівартості; 

- формування, види та розподіл прибутку підприємства ; 

- облік та звітність на підприємстві; 

- значення економічної ефективності; 

- фінансування та кредитування підприємства; 

- порядок проведення економічного аналізу діяльності підприємства по 

ремонту і технічному обслуговуванню автотранспортних засобів. 

Вміти: 

- визначати економічну ефективність інновацій, впровадження нової 

техніки і технології; 

- раціонально формувати управлінську структуру виробничого 

підрозділу; 



- визначати показники ефективного використання основних виробничих 

фондів та оборотних коштів автомобільних підприємств; 

- визначати суму амортизації на повне відновлення основних фондів і на 

капітальний ремонт; 

- контролювати дані про обсяг і види ремонтних робіт та робіт по 

технічному обслуговуванню; 

- складати наряд на відрядну роботу; 

- розраховувати розмір заробітної плати; 

- скласти кошторис на ремонтні роботи та роботи по технічному 

обслуговуванню автотранспортних підприємств; 

- визначати економічну ефективність інновацій, впровадження нової 

техніки та технології ; 

- складати бізнес-план по ремонту та технічному обслуговуванню 

автотранспортних засобів; 

- проводити поточний та періодичний економічний аналіз фінансово-

господарської діяльності підприємства по ремонту та технічному 

обслуговуванню автотранспортних засобів; 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

   

  

Модуль 1 
Організаційно-економічні основи підприємств 

автотранспорту 

Змістовий модуль1.1 

 

Зміст предмета «Економіка підприємства». 

Основні поняття ринкової економіки 

Змістовий модуль 1.2 

 

Змістовий модуль 1.3 

 

Змістовий модуль 1.4 

Науково-технічний та економіко-технічний 

прогрес в автогосподарстві 

 

Управління підприємством 

 

Виробничі фонди 

 

Модуль 2 
Нормування праці 

 

Змістовий модуль 2.1 Технічне нормування праці 

 Змістовий модуль 2.2 Тарифне нормування оплати праці 

Змістовий модуль 2.3 Кадри підприємства та продуктивність праці 

  

  

Модуль  3 Кошторис 

 Змістовий модуль 3.1 Основи кошторисного ціноутворення 

  Змістовий модуль 3.2 Собівартість, вартість та ціна підприємства 

  Змістовий модуль 3.3 Прибуток та рентабельність підприємства 

Модуль  4 

Основи планування на підприємстві і 

економічна ефективність 

 

Змістовий модуль 4.1 Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства 

Змістовий модуль 4.2 Фінансова діяльність підприємства 

Змістовий модуль 4.3 Економічна ефективність виробництва 

Модуль  5 

Облік та економічний аналіз діяльності 

підприємства 

 

Змістовий модуль 5.1 Облік економічної та комерційної діяльності  

Змістовий модуль 5.2 Економічний аналіз діяльності підприємства 

 



 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем Кількість годин.  

Денна форма 

усього 
У тому числі 

лек пр лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1 Організаційно-економічні основи підприємств автотранспорту 

Змістовий модуль 1.1  Зміст предмета 

«Економіка підприємства».     Основні 

поняття ринкової економіки 

2 2     

Змістовий модуль 1.2.Науково-технічний та 

економіко-технічний прогрес в 

автогосподарстві 

2     2 

Змістовий модуль 1.3. Управління 

підприємством 

6     6 

Тема 4. Виробничі фонди 6 4 2    

Разом за модулем 1 16 6 2     8 

                                                Модуль 2   Нормування праці 

Змістовий модуль 2.1. Технічне нормування 

праці 

10 2 4   4 

Змістовий модуль 2.2. Тарифне нормування. 

Оплата праці. 

10 2 2   6 

Змістовий модуль 2.3. Кадри підприємства 

та продуктивність праці 

10 2 2   6 

Разом за модулем 2 30 6 8   16 

 Модуль 3   Кошторис 

Змістовий модуль 3.1 Основи кошторисного 

ціноутворення 

12 2 4   6 

 Змістовий модуль 3.2 Собівартість, вартість 

та ціна підприємства 

7 2    5 

Змістовий модуль 3.3 Прибуток та 

рентабельність підприємства 

10 4 2   4 

Разом за  модулем 3 31 10 6   15 

Модуль 4  Основи планування на підприємстві і економічна ефективність 

Змістовий модуль 4.1 Інвестиційно-

інноваційна діяльність підприємства 

6 2    4 

Змістовий модуль 4.2. Фінансова діяльність 

підприємства 

8  4   4 

Змістовий модуль 4.3. Економічна 

ефективність виробництва 

8 4    4 

Разом за  модулем 4 
22 6 4   12 



 Модуль 5 Облік та економічний аналіз діяльності підприємства 

Змістовий модуль 5.1. Облік економічної та 

комерційної діяльності  
4 2    2 

. Змістовий модуль 5.2 . Економічний аналіз 

діяльності підприємства 

5 1    4 

Разом за  модулем 5 9 3    6 

Разом по дисципліні 108 31 20   57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

п/п 

Форма 

заняття 

Обсяг 

годин 

Зміст заняття 

8 семестр 

1 

Лекція №1 

2/2 

Зміст предмета «Економіка підприємства». 

Основні поняття ринкової економіки. Форми 

власності та форми господарювання. 

2 
Самостійна 

робота 
2/4 

Науково-технічний прогрес і інновації в 

автогосподарстві 

3 
Самостійна 

робота 
2/6 

Управління підприємством. Принципи та методи 

управління автотранспортних підприємств.  

4 
Самостійна 

робота 
4/10 Інфляція та банкрутство та їх причини 

6 
Лекція №3  

2/12 
Виробничі фонди підприємств, їх 

характеристика та класифікація 

7 
Лекція №4 

2/14 
Оборотні фонди підприємств. Ефективність 

використання оборотних фондів. 

8 
Практичне 

заняття №1 
2/16 

Рішення задач. Основні та оборотні фонди 

підприємства і ефективність їх використання. 

9 

Лекція №5 

2/18 

Задачі і методи технічного нормування праці. 

Класифікація виробничих процесів і затрат 

робочого часу. Організація і засоби нормативних 

спостережень 

10 
Самостійна 

робота 
2/20 

Робочий час і час використання машин. 

Класифікація елементів часу використання 

машин. 

11 
Самостійна 

робота 
2/22 

Хронометраж, види. Фотооблік, види. Моментні 

спостереження. 

12 Лекція №6 2/24 

Тарифна  система. Форма і система оплати праці. 

Основа для розрахунку заробітної плати. 

Документація для нарахування заробітної плати. 

Калькуляція  затрат часу і заробітної плати. 

13 
Самостійна 

робота 
2/26 Організація оплати праці в державі. 

14 
Самостійна 

робота 
4/30 

Матеріальне стимулювання на 

автотранспортному підприємстві 

15 
Практичне 

заняття №2 
4/34 

Складання наряду на відрядну роботу для 

бригади (ланки) робочих. 

16 
Практичне 

заняття №3 
2/36 

Розподіл заробітної плати і премії поміж робочих 

бригади (ланки) з урахуванням КПУ.  

17 

Лекція №7 

2/38 

Кадри підприємства і їх характеристика. 

Продуктивність праці. Методи визначення 

продуктивності праці. 



18 

Самостійна 

робота 2/40 
Фактори, що впливають на зміну професійно-

кваліфікаційного складу кадрів підприємства 

19 
Самостійна 

робота 
2/42 

Основні напрямки зростання продуктивності 

праці. Планування продуктивності праці 

20 
Самостійна 

робота 
2/44 

Співвідношення зростання продуктивності праці 

і заробітної плати 

21 
Практичне 

заняття №4 
2/46 

Рішення задач по розрахунку продуктивності 

праці. 

22 Лекція № 9 2/48 

Значення проектування в будівництві. 

Організація проектування. Техніко-економічні 

показники проекту. 

23 
Самостійна 

робота 
4/52 Склад проектної документації 

24 
Лекція 

№10 
2/54 

Структура кошторисної вартості. Розрахунок 

вартості будівельних та монтажних робіт. 

25 
Самостійна 

робота 
2/56 

Кошторисні ціни на ресурси, які 

використовуються в будівництві 

26 
Практичне 

заняття №5 
4/60 

Складання локального кошторису на ремонтні 

роботи автомобілів.  

27 
Лекція 

№11 
2/62 

Собівартість продукції. Види собівартості. 

Показники собівартості 

28 
Самостійна 

робота 
3/65 

Класифікація витрат за статтями калькуляції. 

Шляхи зниження собівартості. 

29 
Самостійна 

робота 
2/67 Планування собівартості на підприємстві. 

30 
Лекція 

№12 
2/69 Поняття і види прибутку підприємства.  

31 
Лекція 

№12 
2/71 

Розподіл прибутку підприємства. Рентабельність, 

її види і показники 

32 
Самостійна 

робота 
4/75 Фонди економічного стимулювання 

33 
Практичне 

заняття №6 
2/77 

Розрахунок прибутку та рентабельності 

автотранспортних підприємств. 

34 
Лекція № 

14 
2/79 

Поняття капітального будівництва. Види планів. 

Інвестиції. Оперативно-виробниче планування 

35 
Самостійна 

робота 
4/83 

Бізнес-план, призначення, склад, принцип 

розробки. 

36 
Самостійна 

робота 
4/87 

Фінансова діяльність підприємство. Поняття і 

склад нематеріальних ресурсів підприємства 

37 
Практичне 

заняття №7 
4/91 

Побудова і розрахунок графіку мережі 

ремонтних робіт. 

38 
Лекція № 

16 
2/93 Економічна ефективність капітальних вкладів. 

39 
Самостійна 

робота 
4/97 Розрахунок економічної ефективності 



40 
Лекція № 

17 
2/99 

Методи підвищення ефективності виробництва. 

Поняття якості робіт, її показники. 

41 
Лекція № 

18 
2/101 

Поняття обліку і звітності. Організація обліку і 

звітності. 

42 
Самостійна 

робота 
2/103 Шляхи удосконалення обліку і звітності 

43 
Самостійна 

робота 
4/107 Задачі, склад і методи економічного аналізу 

44 
Лекція № 

19 
1/108 

Аналіз виробничо-господарської діяльності 

підприємства. 

 Разом 108  
 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Рішення задач. Основні та оборотні фонди підприємства 

і ефективність їх використання 

2 

2 Складання наряду на відрядну роботу для бригади 

(ланки) робочих.з обслуговування та ремонту 

автомобілів. 

4 

3 Розподіл заробітної плати і премії поміж робочих 

бригади (ланки) з урахуванням КПУ. 

2 

4 Рішення задач по розрахунку продуктивності праці 2 

5 Складання локального кошторису на ремонтні роботи 

автомобілів. 

4 

6 Розрахунок прибутку та рентабельності 

автотранспортних підприємств. 

2 

7 Побудова і розрахунок  сіткового графіку  

обслуговування та ремонту автомобілів 

4 

 Разом 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Науково-технічний прогрес і інновації в автогосподарстві 2 

2 Управління підприємством. Принципи та методи 

управління автотранспортних підприємств. 

2 

3 Інфляція, банкрутство та їх причини. 4 

4 Робочий час і час використання машин. Класифікація 

елементів часу використання машин. 

2 

5 Хронометраж, види. Фотооблік, види. Моментні 

спостереження. 

2 

6 Організація оплати праці в державі. 2 

7 Матеріальне стимулювання на автотранспортному 

підприємстві. 

4 

8 Фактори, що впливають на зміну професійно-

кваліфікаційного складу кадрів підприємства 

2 

9 Основні напрямки зростання продуктивності праці. 

Планування продуктивності праці 

2 

10 Співвідношення зростання продуктивності праці і 

заробітної плати 

2 

11 Склад проектної документації 4 

12 Кошторисні ціни на ресурси, які використовуються в 

будівництві. 

2 

13 Класифікація витрат за статтями калькуляції. Шляхи 

зниження собівартості. 

3 

14 Планування собівартості на підприємстві. 2 

15 Фонди економічного стимулювання. 4 

16 Бізнес-план, призначення, склад, принцип розробки. 4 

17 Фінансова діяльність підприємство. Поняття і склад 

нематеріальних ресурсів підприємства. 

4 

18 Розрахунок економічної ефективності. 4 

19 Шляхи удосконалення обліку і звітності. 2 

20 Задачі, склад і методи економічного аналізу 4 

 Разом 57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. КУРСОВА РОБОТА. 

№ п/п Назва теми Кільк

ість 

годин 

1  Видача завдання і складання переліку  на ремонтні роботи 

авто. 

2 

2 Введена частина. Науково-технічний прогрес в розвитку 

автомобільного транспорту. 

2 

3 Складання специфікації на матеріали і запчастини,  таблиці 

вихідних даних .на ремонт і обслуговування автомобілів. 

2 

4 Розрахунок затрат праці і розцінки на задану кількість авто. 2 

5 Визначення терміну по кожному виду ремонтних робіт 2 

6  Складання і розрахунок калькуляції затрат праці і заробітної 

плати на обслуговування  та ремонт автомобілів. 

2 

7 Визначення кількості  працівників комплексної бригади 

занятих обслуговуванням і ремонтними роботами авто. 

2 

8  Складання  локального кошторису  на проведені ремонтні 

роботи. 

2 

9 Розрахунок кошторисної  вартості ремонтних робіт та 

основної заробітної плати робітникам бригади. 

2 

10 Розрахунок вартості матеріалів і запчастин використаних при 

ремонтних роботах авто. 

2 

11 З урахуванням кількості працівників визначаємо премію 

бригаді , заробітну плату майстра, бригадні надбавки та 

колективний фонд заробітної плати. 

2 

 12 Складання табелю – розрахунку бригади автослюсарів за 

місяць  

2 

13 Визначення  фактичного робочого часу на ремонтні роботи з 

урахуванням переробки поверх норми. 

2 

14 Розрахунок собівартості за допомогою зниження затрат на 

ремонтні роботи  по деяким статтям. 

2 

15  Визначення економічної ефективності комп’ютерної 

діагностики автомобілів за  терміном окупності затрат. 

Розрахунок середньоденної заробітної плати і виробітку 

одного працівника. 

2 

16 Розрахунок середньоденної заробітної плати і виробітку 

одного працівника. 

2 

17 Складання зведеної таблиці економічних показників. 2 

18 Складання  сіткового графіку виконання ремонтних робіт 

автомобілів. 

2 



19 Розрахунок сіткового графіку виконання ремонтних робіт  

автомобілів. 

2 

20 Визначення резервів часу і розрахунок критичного шляху при 

виконанні ремонту і обслуговуванні автомобілів. 

2 

 Разом 40 

 

Розрахунок кількості годин ведеться з урахуванням 20 студентів в групі. 

 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний Опитування, розвязка задач 

Підсумковий 8 семестр -  диференційований залік 

 

 

 

                                            10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни 

«Економіка підприємства», ХЕМТТБ, 2012 рік 

2. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» 

3. Методичний посібник для самостійної роботи студента 

4. Методичний посібник для виконання курсової роботи  

5. Методичний посібник для виконання економічної частини дипломного 

проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

 Законодавчі і нормативні акти Верховної Ради, укази Президента, 

постанови Кабінету Міністрів України. 

 І.М. Бойчик, П.С. Харів та ін. Економіка підприємства:Навч. Посібник 

для студентів економічних спеціальності вищих навчальних закладів І-

IV рівня акредитації. К.:Каравела; Львів: Новий світ – 2000, 2009. – 298 

с 

 Л.І. Шваб «Економіка підприємства», Київ, Каравела, 2005.- 568с 

 А.В. Шегди «Економіка підприємства» . 2005. – с. 431с.. 

 Бізнес- план.Розробка,обґрунтування та аналіз. Київ, Каравела,2006. –  

277с. 

 Степанов И.С. Економіка електротехнічних структур підприємства, 

2007. -421с. 

 Тюріна Н.Т. Зовнішньо економічна діяльність підприємства. Навч. 

посібник - К.: Центр учбової літератури. 2013.- 408с. 

 Економіка підприємства: навчальний посібник для вищої школи.- Львів: 

Новий Світ – 2000. 2012.- 439с. 

 Пеліхін Є.Ф. Економіка сучасного підприємства.: навч. метод. І практ. 

посібник –К.: Хай – Тек. Прес. 2009.- 396с 

     



Допоміжна література. 

 1. Методичні вказівки до виконання практичних робот з дисципліни 

«Економіка підприємства» для студентів спеціальності    5.05070205 

«Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів». 

2.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Економіка підприємства» для студентів спеціальності    5.05070205 

«Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів». 

3. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Економіка підприємства» для студентів спеціальності    5.05070205 

«Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів». 

4. Кривовязюк І. В. Підприємство  в умовах ринку.: навч. посібник. -К.: Кондор 

.2009.-840с. 

5. Економіка підприємств:підручник/ Ф.В. Горбанос (і др..) – К.: Знання 2010. 

– 463с. 

6. Хомяков В.І. Потенціал і розвиток підприємства.: навч. посібник/ В.І. 

Хомяков, В.М. Белінська, О.В. Федоренко - К.: Кондор. 2011 – 432с. 

 7. Фатхутдінов Р.А. Управління конкурентоздатністю організацій: підручник 

/ Р.А. Фатхутдінов, Г.В. Осовська. – Кондор. 2009. – 420с. 

 8. Шумейко В.О Організаційні структури управління маркетингом на 

виробничих підприємствах. Маркетинг в Україні, №1. 2009. – 46-49с. 

  9. Тарасюк Т.М. Планування комерційної діяльності. – К., 2005. - 294с. 

  10. Хейнеман Н.Ф. Ризики, непередбаченість  і прибуток..К.: Кондор. 2009- 

587с.. 

12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. http://buklib.net/books/21875/ 

2. http://chitalnya.nung.edu.ua/rozdili/ekonomika-ekonomichni-nauki 

3. http://www.readbook.com.ua/book/6/  

4. https://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Економіка_підприємства 

Викладач         Т.В. Гузєва 
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