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1. Опис начальної дисципліни 
 

Найменування показника Характеристика навчальної  

дисципліни 

Обов'язкова (для студентів 

спеціальності "назва спеціальності")  / 

вибіркова дисципліна 

Обов'язкова для спеціальностей 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 241 «Готельно - 

ресторанна справа» 

Семестр (осінній / весняний) весняний 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, години 32/8 

Практичні/семінарські, годин 32/8 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 86/134 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
 

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 5 

Вид контролю екзамен 

 

2. Програма  навчальної дисципліни 

 

Мета формування базових знань з основ економічного механізму 

функціонування підприємства в сучасних вітчизняних умовах та набуття 

здобувачами вищої освіти практичних навичок щодо їх застосування у 

майбутній професії. 

    Завдання допомогти здобувачам вищої освіти зрозуміти та засвоїти 

основні питання функціонування підприємства (система факторів створення і 

розвитку підприємства, закономірності здійснення виробничих та торгово-

технологічних процесів, особливості реалізації економічних відносин та ін.); 

методів оцінки ресурсів та фінансових результатів господарської діяльності; 

способів економічного впливу, що забезпечують ефективне господарювання. 

   Предмет: економічний механізм створення, функціонування і розвитку 

підприємства. 

   Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкових відносин  

Тема 2. Поняття ресурсного потенціалу та його оцінка  

Тема 3. Матеріальні ресурси підприємства 

Тема 4. Нематеріальні ресурси підприємства  

Тема 5. Фінансові ресурси підприємства  

Тема 6. Трудові ресурси підприємства 

Тема 7. Визначення обсягів господарської діяльності підприємства 
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Тема 8. Поточні витрати підприємства 

Тема 9. Фінансові результати діяльності підприємства 

Тема 10. Обґрунтування допустимого обсягу доходів підприємства 

Тема 11. Фінансовий стан підприємства 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

− загальних програмних компетентностей: 

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

здатність працювати в команді; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

− фахових програмних компетентностей: 

здатність працювати з технічною, економічною, технологічною та іншою 

документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом готельного та 

ресторанного бізнесу; 

здатність здійснювати планування, управління і контроль діяльності 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, 

вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних 

ресурсів; 

розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і 

контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 

виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, 

застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за результати 

своєї діяльності. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

− знання: 

економічних основ функціонування підприємства; 

ресурсного потенціалу підприємства та його складових елементів; 

основних результативних показників діяльності підприємства, порядок їх 

формування та використання; 

капіталу підприємства, його структури та змісту. 

− уміння/навички: 

обґрунтовувати обсяги виробництва та реалізації продукції, виробничу 

потужність; 

аналізувати та планувати ресурси, які необхідні підприємству, розробляти 

політику формування та використання трудових, майнових і фінансових 

ресурсів; 

аналізувати та планувати доходи, поточні витрати і фінансові результати від 

операційноїта фінансової діяльності підприємства. 

− комунікація: 
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 здатність спілкуватися та обговорювати економічну інформацію, 

проблеми та рішення в контексті економічного механізму підприємства; 

здатність роботи в команді, співвідносити свою думку з думкою 

колективу; 

 дотримуватися норми ділової етики, володіти етичними та моральними 

нормами поведінки. 

− відповідальність і автономія: 

демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України; 

здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії. 

 

3. Структура  навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі: 

лекц. пр./сем. лаб. срс 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Підприємство та ресурсне забезпечення його функціонування 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт та об’єкт 

ринкових відносин 
10 2 2 - 6 

Тема 2. Поняття ресурсного потенціалу та 

основи його оцінки 
12 2 2 - 8 

Тема 3. Матеріальні ресурси підприємства 12 2 2 - 8 

Тема 4. Нематеріальні ресурси підприємства 12 2 2 - 8 

Тема 5. Фінансові ресурси підприємства 12 2 2  8 

Тема 6. Трудові ресурси підприємства 12 2 2 - 8 

Разом за змістовим модулем 1 70 12 12 - 46 

Змістовий модуль 2. Визначення економічних результатів та фінансового стану 

підприємства 

Тема 7. Визначення обсягів господарської 

діяльності підприємства 
16 4 4 - 8 

Тема 8. Поточні витрати підприємства 16 4 4 - 8 

Тема 9. Фінансові результати діяльності 

підприємства 
16 4 4 - 8 

Тема 10. Обґрунтування допустимого обсягу 

доходів підприємства 
16 4 4 - 8 

Тема 11. Фінансовий стан підприємства 16 4 4 - 8 

Разом за змістовим модулем 2 80 20 20 - 40 

Усього годин 150 32 32 - 86 

 

 

3. Теми семінарських /практичних/ лабораторних занять  

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Семінар – розгорнута бесіда 

Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин 
2 

2 Семінар з виконанням практичних задач 2 
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Поняття ресурсного потенціалу та основи його оцінки 

3 Семінар з виконанням практичних задач 

Матеріальні ресурси підприємства 
2 

4 Семінар з виконанням практичних задач 

Нематеріальні ресурси підприємства 
2 

5 Семінар з виконанням практичних задач 

Фінансові ресурси підприємства 
2 

6 Семінар з виконанням практичних задач 

Трудові ресурси підприємства 
2 

7 Семінар з виконанням практичних задач 

Визначення обсягів господарської діяльності промислового 

підприємства 

2 

8 Семінар з виконанням практичних задач 

Визначення обсягів господарської діяльності торговельного 

підприємства 

2 

9 Семінар з виконанням практичних задач 

Поточні витрати підприємства 
2 

10 Семінар з виконанням практичних задач 

Калькуляція собівартості продукції підприємства 
2 

11 Семінар з виконанням практичних задач 

Фінансові результати діяльності торговельного підприємства 
2 

12 Семінар з виконанням практичних задач 

Фінансові результати діяльності промислового підприємства 
2 

13 Семінар з виконанням практичних задач 

Обґрунтування допустимого обсягу доходів промислового 

підприємства 

2 

14 Семінар з виконанням практичних задач 

Обґрунтування допустимого обсягу доходів торговельного 

підприємства 

2 

15 Семінар з виконанням практичних задач 

Фінансовий стан підприємства 

2 

16 Семінар з виконанням практичних задач 

Показники рентабельності підприємства 

2 

 Разом  32 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

- вид контролю: екзамен 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю - екзамену (50 балів). 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 
№ теми 

практичного 

заняття 

 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 
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Семінар 1   1   1 

Семінар 2  1 1 1  3 

Семінар 3  1 1 1  3 

Семінар 4  1 1 1  3 

Семінар 5  1 1 1  3 

Семінар 6  1 1 1 2 5 

Разом змістовий 

модуль 1 
     18 

Змістовий модуль 2 

Семінар 7  1 1 1  3 

Семінар 8  1 1 1  3 

Семінар 9  1 1 1  3 

Семінар 10  1 1 1  3 

Семінар 11  1 1 1  3 

Семінар 12  1 1 1  3 

Семінар 13  1 1 1  3 

Семінар 14  1 1 1  3 

Семінар 15  1 1 1  3 

Семінар 16  1 1 1 2 5 

Разом змістовий 

модуль 2 
     32 

Разом 50 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 50 100 

20 20 10 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих 

за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 

Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 

результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
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