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Кількість кредитів 4 кредити (120 год) 

Форма контролю  Екзамен.  

Сторінка дисципліни в Інтернеті Житомирський агротехнічний коледж - 

Освітній портал (zhatk.zt.ua) 
 

Пререквізити навчальної дисципліни: знання дисципліни Економічна теорія 

Постреквізити: викладання дисципліни Менеджмент і маркетинг. 

Характеристика дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є  надання теоретичних знань і 

практичних навичок з прикладної економіки, організації та результативності 

господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва. 

Завданнями вивчення дисципліни є формування теоретичних знань з  

економічної діяльності підприємства, самостійне вирішення питань управління 

у конкурентному середовищі під час здійснення різноманітних виробничих 
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процесів, формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо 

- господарського потенціалу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни  студенти повинні  

знати:  

- шляхи і способи вдосконалення економічних методів господарювання в 

умовах ринкових відносин, матеріальних і фінансових ресурсів, розвитку 

товарно - грошових відносин, інноваційно - інвестиційної діяльності та 

різновиди конкурентоспроможності підприємства. 

уміти: 

- визначати результативність діяльності від використання капіталу та 

інноваційно - інвестиційної діяльності підприємства, 

- вишукувати шляхи та накреслювати заходи антикризового стану 

підприємства, 

- передбачати вдосконалення реструктуризації підприємства, 

- визначати величину доходу, прибутку, 

- розраховувати ефективність використання капіталу та нематеріальних 

ресурсів 

- приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих 

знань під час виконання своїх професійних обов’язків 

Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей 

освітньої програми: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

ФК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-

правових, законодавчих актів України, Правил технічної експлуатації 

автомобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, 

ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного транспорту та їх систем; 

ФК 5. Здатність складати, оформлювати й оперувати технічною документацією 

технологічних процесів на підприємствах автомобільного транспорту; 

ФК 6. Здатність розробляти з урахуванням безпекових, економічних, 

екологічних та естетичних параметрів технічні завдання і технічні умови на 

проектування об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих 



елементів; складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та 

організації робочих місць, розраховувати якості технологічних процесів;  

ФК 7. Здатність аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування 

й ремонту об’єктів автомобільного транспорту як об'єкта управління, 

застосовувати експертні оцінки для вироблення управлінських рішень щодо 

подальшого функціонування підприємства, забезпечувати  якість його 

діяльності ; 

ФК 9. Здатність організовувати ефективну виробничу діяльність структурних 

підрозділів підприємство автомобільного транспорту,малих колективів 

виконавців,щодо експлуатації,ремонту та обслуговування об’єктів 

автомобільного транспорту; 

ФК 12. Здатність організовувати дію системи звітності та обліку 

(управлінського, статистичного, технологічного) роботи об’єктів та систем 

автомобільного транспорту, здійснювати адміністративне діловодство, 

документування та управління якістю ; 

ФК 13. Здатність аналізувати техніко-експлуатаційні показники  автомобільних  

транспортних засобів,, їх систем та елементів з метою виявлення та усунення 

негативних чинників та підвищення ефективності їх використання. 

Програмні результати навчання: 

РН 1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для 

розв’язання спеціалізованих складних задач автомобільного транспорту, 

критично осмислювати відповідні теорії, принципи, методи і поняття;  

РН 5. Розв’язувати задачі формування трудових ресурсів та професійного 

розвитку персоналу; виявляти резерви підвищення ефективності праці 

співробітників об’єктів автомобільного транспорту; 

РН 6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і порівнювати альтернативні 

варіанти з урахуванням цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а також 

технічних, економічних, законодавчих та інших аспектів; 

РН 21. Організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, 

статистичного, бухгалтерського та фінансового) роботи об’єктів та систем 

автомобільного транспорту; 



РН 22. Здійснювати адміністративне діловодство, документування та 

управління якістю згідно нормативно-правових актів, інструкцій та методик; 

РН 23. Аналізувати техніко - експлуатаційні та техніко-економічні показники 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів; 

РН 24. Застосовувати математичні та статистичні методи для побудови і 

дослідження моделей об’єктів і процесів автомобільного транспорту, 

розрахунку їх характеристик, прогнозування та розв’язання інших складних 

задач  автомобільного транспорту. 

 

План вивчення навчальної дисципліни 

№ 

тижня 

 

Назва теми 

Форма 

вивчення 

та 

кількість 

годин 

Завдання до 

самостійної роботи 

студента (СРС) 

1 Тема 1. Автомобільний 

транспорт-складова система 

транспортної системи 

України 

Лекція (2 

год), 

СРС (6 год) 

Характеристика 

окремих видів 

транспорту 

2 Тема 2. Підприємства 

автомобільного транспорту в 

умовах ринку 

Лекція 

(4год), 

СРС (6 год) 

Підприємництво як 

сучасна форма 

господарювання 

3 Тема 3. Виробничі фонди 

підприємств автотранспорту 

Лекція 

(6год), 

Практичне 

заняття 

(4год), 

СРС (10год) 

Поняття і види 

нематеріальних 

активів. 

Правовий захист та 

ефективність 

використання 

нематеріальних 

активів 

4 Тема 4. Виробнича програма 

підприємств автомобільного 

транспорту, їх 

характеристика 

Лекція 

(2год), 

Практичне 

заняття 

(2год), 

СРС (6 год) 

Показники виробничої 

програми з 

експлуатації 

пасажирського 

автотранспорту, 

методика їх 

розрахунку 

5 Тема 5. Трудові ресурси і 

оплата праці на 

підприємствах 

автомобільного транспорту 

Лекція 

(4год), 

Практичне 

заняття 

(2год), 

СРС(10год) 

Елементи тарифної 

оплати праці 

автомобільного 

транспорту  Система 

преміювання 

працівників на 



підприємстві 

6 Тема 6. Собівартість 

транспортної продукції 

Лекція (4 

год), 

Практичне 

заняття 

(2год), 

СРС (8год) 

Класифікація витрат 

за калькуляційними 

статтями 

7 Тема 7. Фінансові показники 

роботи автотранспорту 

Лекція (4 

год), 

Практичне 

заняття 

(2год), 

СРС (8год) 

Тарифи на 

автомобільні 

перевезення 

 

8 Тема 8. Оподаткування 

підприємств автомобільного 

транспорту 

Лекція 

(2год), 

Практичне 

заняття 

(2год), 

СРС (6 год) 

Непрямі податки 

(ПКУ) 

9 Тема 9. Економічна 

ефективність 

автотранспортного 

виробництва 

Лекція (4 

год), 

Практичне 

заняття 

(2год), 

СРС (6 год) 

Оцінка ефективності 

організаційних 

нововведень 

 

10 Тема 10. Антикризова 

діяльність підприємства 

Лекція 

(2год), 

СРС (6 год) 

Банкрутство 

підприємств як 

економічне явище. 

 

Література 

 

1. Економіка підприємства: навчальний посібник/Д.І. Рижмань, Г.Я. 

Криворучко, Г.Я. Віннічук, М.Т. Пилявець. Київ: аграрна освіта, 2011. 

2. Мацибора В.І., Збарський В.К., Мацибора Т.В. Економіка 

підприємства:Навч.посіб. 2-ге вид.,перероб. й доп. Київ:Каравела, 2012. 320с.  

3. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів.3-є вид. Київ: каравела, 2006. 250с 

4. Гетьман О.О. , Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. Посіб.  

2-ге видання. Київ : ЦУЛ, 2010. 488с. 

5. Гринчуцький В.І. , Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка 

підприємства. Навч.посіб.2-вид.переоб. та доп. Київ: ЦУЛ, 2012. 304с. 

6. Калініченко О.В. Економіка підприємства. Практикум (навчальний 



посібник). Київ: Кондор, 2012. 600с. 

7.Луценко І.В.  Опорний конспект лекцій з дисципліни «Економіка 

підприємства».Лозова,2017.171 с. 

Контроль знань 

Планується проведення поточного контролю під час аудиторних занять, 

контроль якості виконання СРС; рубіжного контролю у формі захисту 

лабораторних робіт та курсової роботи; підсумуова атестація у формі 

письмового іспиту.  

Поточний контроль - 30%  

Контроль СРС - 30% 

 ЗахистПР - 40%  

Поточний і рубіжні контролі не менше 60%.  

Підсумковий контроль не менше- 40%.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 A Відмінно 

82-89 B 
Добре 

74-81 C 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу Обов'язковість відвідування 

занять, активна участь в обговоренні питань, попередню підготовка до лекцій і 

практичних занять. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 



виконані у встановлений термін. Якщо здобувач вищої освіти відсутній з 

поважної причини, він/вона презентує виконані завдання під час консультації 

викладача. Під час роботи над індивідуальними завданнями не допустимо 

порушення академічної доброчесності. 

 
 


