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1. Структура навчальної дисципліни 

Показник 

Всього годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

(дистанційна) 

форма навчання 

Кількість кредитів/годин 3,5/105 3,5/105 

Аудиторні заняття/годин 54 12 

Самостійна робота/годин 51 93 

Аудиторні заняття 

- лекції, годин 36 6 

- практичні заняття, годин 18 6 

Самостійна робота 

- опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка практичних занять 

10 6 

- опрацювання окремих розділів 

програми,  

     які не виносяться на лекції 

23 69 

- виконання індивідуальних завдань 6 6 

- підготовка та складання заліку,  

     реферату, тестування 

12 12 

Залік   

 

Частка годин самостійної роботи студента: 

- денна форма навчання – 48,57 %; 

- заочна (дистанційна) форма навчання – 88,57 %. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Економіка та організація 

виробництва» є наукове обґрунтування побудови підприємств, виробництв,їх 

структурних підрозділів,провадження виробництва та управління ними на  

науковій основі в енергетиці та енергетичному машинобудуванні,оволодіння 

принципами роботи з ринком, формування економічного мислення в умовах 

ринкової економіки. 

2.2. Завдання навчальної дисципліни  

За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати 

такі результати навчання: 

- показати місце економіки та організації виробництва як науки в розвитку 

суспільства і енергетики зокрема; 

- розглянути сучасні виробничі системи та тенденції їх розвитку; 

- ознайомитись із системами розробки та освоєння нової техніки; 

- показати організацію проектно-конструкторських робіт, технологічну 

підготовку виробництва; 

- розкрити види виробництв та планування; 
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- освоїти принципи оперативного планування та регулювання енергетичного 

виробництва, диспетчеризації його; 

навчитись кваліфіковано вибирати оптимальні програми в енергетичному 

машинобудуванні;  

проводити аналіз ефективності експлуатації енергооб’єктів; 

розвивати нетрадиційну енергетику. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

 

3.1. Лекційні заняття 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

МОДУЛЬ 1. ЗМІСТ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 

1 Тема 1. Підприємство як організаційна основа 

виробництва. Основи діяльності підприємства в 

умовах ринку 

1. Поняття і функції підприємства 

2.  Мета функціонування підприємств. Ринкова 

модель і конкурентоздатність підприємства  

3. Види підприємств в Україні, та види їх об’єднань  

4. Поняття і види господарських товариств  

5. Особливості створення підприємства у вигляді 

акціонерного товариства  

4 0,5 

2 Тема 2. Функціональні аспекти організації 

діяльності підприємства і виробничого  процесу. 

1.  Структура та принципи організації виробничого 

процесу  

2.  Виробничий процес, його сутність. Основні 

вимоги до раціональної організації  виробничого 

процесу.  

3.  Методи поєднання операцій та їх  вплив на 

виробничий цикл.  

4.  Організація діяльності підприємства.  

4 0,5 

3 Тема 3. Фінансово-кредитні ресурси та фінансово-

економічні  результати діяльності підприємства.  

1. Поняття, класифікація, джерела формування і 

напрямки використання фінансових ресурсів.  

2. Форми фінансування підприємств.  

3. Форми й методи організації фінансової діяльності 

підприємства  

4.  Прибуток і рентабельність.   

5.  Резерви і чинники підвищення ефективності 

виробництва  

4 0,5 



  

МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ТА ОБОРОТНІ ФОНДИ. ВИТРАТИ 

ВИРОБНИЦТВА І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

4 Тема 4. Основні фонди в енергетиці 

1. Економічна сутність основних фондів 

2. Класифікація, структура і методи оцінки основних 

фондів 

3. Шляхи покращення використання основних 

фондів 

4. Фізичний і моральний знос. Амортизація, 

модернізація і ремонт 

основних фондів 

5. Нематеріальні активи підприємства. 

4 0,5 

5 Тема 5. Оборотні фонди підприємства 

1. Поняття, матеріальний склад і структура. 

2. Нормування оборотних фондів. 

3. Показники ефективності використання оборотних 

фондів 

4. Шляхи поліпшення використання оборотних 

фондів підприємства 

4 0,5 

6 Тема 6.  Витрати виробництва і собівартість 

продукції  

1. Поняття витрат і собівартості продукції. 

Класифікація витрат.  

2. Структура собівартості продукції, робіт, услуг  

3. Методи обліку і  калькулювання фактичної 

собівартості продукції  

4. Фактори зниження собівартості продукції.  

5. Собівартість енергії  

5.1.Структура собівартості енергії  

5.2. Формування собівартості енергії 

5.3. Класифікація і структура затрат нергетичного 

виробництва  

4 0,5 

МОДУЛЬ 3. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРАЦІ В ЕНЕРГЕТИЦІ, ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ПАЛИВНО-

ЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 

7 Тема 7. Трудові ресурси та особливості організації 

праці в енергетиці 

1. Особливості організації праці в енергетиці 

2. Кадровий потенціал енергопідприємств 

3. Методи визначення продуктивності праці в 

енергетиці 

4. Мотивація як процес стимулювання до 

4 1 



  

високопродуктивної праці, її моделі й методи 

8 Тема 8. Політика оподаткування та податкове 

регулювання в паливно-енергетичному комплексі  

1. Поняття і значення податків. 

2. Види податків. 

3. Методи нарахування та утримання податків. 

Державний бюджет. 

4. Основні принципи оподаткування ПЕК 

4 1 

9 Тема 9. Правові основи організації виробництва 

1. Механізм створення власної справи. 

2. Установчі документи та їх підготовка. 

3. Порядок формування статутного капіталу. 

4. Порядок державної реєстрації суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

5. Ліцензування і патентування підприємницької 

діяльності. 

6. Ліквідація та реорганізація суб'єктів 

підприємницької діяльності 

4 1 

УСЬОГО годин: 36 6 

 

3.2. Практичні заняття 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Практичне заняття №1 

Тема: Підприємство як організаційна основа 

виробництва. Основи діяльності підприємства в 

умовах ринку 

1. Обговорення питань теми: 

 Поняття і функції підприємства 

  Мета функціонування підприємств. Ринкова 

модель і конкурентоздатність підприємства  

 Види підприємств в Україні, та види їх об’єднань  

 Поняття і види господарських товариств  

 Особливості створення підприємства у вигляді 

акціонерного товариства  

2. Програмований контроль. 

1. Розгляд індивідуальних завдань. 

2 0,5 

2 Практичне заняття №2 

Тема. Функціональні аспекти організації діяльності 

підприємства і виробничого  процесу. 

 Обговорення питань теми: 

 Структура та принципи організації виробничого 

процесу  

2 1 



  

 Виробничий процес, його сутність. Основні 

вимоги до раціональної організації  виробничого 

процесу.  

 Методи поєднання операцій та їх  вплив на 

виробничий цикл.  

 Організація діяльності підприємства.   

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

3 Практичне заняття №3 

Тема: Фінансово-кредитні ресурси та фінансово-

економічні  результати діяльності підприємства.  

1. Обговорення питань теми: 

 Поняття, класифікація, джерела формування і 

напрямки використання фінансових ресурсів.  

 Форми фінансування підприємств.  

 Форми й методи організації фінансової діяльності 

підприємства  

 Прибуток і рентабельність.   

 Резерви і чинники підвищення ефективності 

виробництва  

2. Розгляд індивідуальних завдань. 

3. Модульний контроль – тестування. 

2 0,5 

4 Практичне заняття №4 

Тема: Основні фонди в енергетиці 

1. Обговорення питань теми: 

 Економічна сутність основних фондів 

 Класифікація, структура і методи оцінки основних 

фондів 

 Шляхи покращення використання основних 

фондів 

 Фізичний і моральний знос. Амортизація, 

модернізація і ремонт 

 основних фондів 

 Нематеріальні активи підприємства. 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2 1 

5 Практичне заняття №5 

Тема. Оборотні фонди підприємства 

1. Обговорення питань теми: 

 Поняття, матеріальний склад і структура. 

 Нормування оборотних фондів. 

 Показники ефективності використання оборотних 

фондів 

2 0,5 



  

 Шляхи поліпшення використання оборотних 

фондів підприємства 

 Правила ділового листування 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

6 Практичне заняття №6 

Тема. Витрати виробництва і собівартість 

продукції  

1. Обговорення питань теми: 

 Поняття витрат і собівартості продукції. 

Класифікація витрат.  

 Структура собівартості продукції, робіт, услуг  

 Методи обліку і  калькулювання фактичної 

собівартості продукції  

 Фактори зниження собівартості продукції.  

 Собівартість енергії  

 Структура собівартості енергії  

 Формування собівартості енергії 

 Класифікація і структура затрат енергетичного 

виробництва  

2. Програмований контроль. 

3. Модульний контроль – тестування. 

2 1 

7 Практичне заняття №7 

Тема. Трудові ресурси та особливості організації 

праці в енергетиці 

1. Обговорення питань теми: 

 Особливості організації праці в енергетиці 

 Кадровий потенціал енергопідприємств 

 Методи визначення продуктивності праці в 

енергетиці 

 Мотивація як процес стимулювання до 

високопродуктивної праці, її моделі й методи 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2 0,5 

8 Практичне заняття №8 

Тема. Політика оподаткування та податкове 

регулювання в паливно-енергетичному комплексі  

1. Обговорення питань теми: 

 Поняття і значення податків. 

 Види податків. 

 Методи нарахування та утримання податків. 

2 0,5 



  

Державний бюджет. 

 Основні принципи оподаткування ПЕК 

4. Програмований контроль. 

2. Розгляд індивідуальних завдань. 

9 Практичне заняття №9 

Тема. Правові основи організації виробництва 

1. Обговорення питань теми: 

 Механізм створення власної справи. 

 Установчі документи та їх підготовка. 

 Порядок формування статутного капіталу. 

 Порядок державної реєстрації суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

 Ліцензування і патентування підприємницької 

діяльності. 

 Ліквідація та реорганізація суб'єктів 

підприємницької діяльності 

2. Розгляд індивідуальних завдань. 

3. Модульний контроль – тестування. 

2 0,5 

УСЬОГО годин: 18 6 

 

3.3. Самостійна робота 

 

№ Найменування робіт 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 

10 6 

2 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції: 

15 61 

3 Опрацювання законодавчих та нормативних 

документів: 

 Закон України «Про підприємництво»  

 Закон України «Про банки і банківську діяльність»  

 Закон України «Про споживче кредитування"»  

 Закон України "Про Державний бюджет України"»  

 Закон України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» 

 Закон України «Про банкрутство»   

8 8 

4 Виконання індивідуальних завдань 6 6 

5 Підготовка до проведення контрольних заходів 

(здача змістових модулів, заліка) тощо.  

12 12 

УСЬОГО годин: 51 93 

 



  

4. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

 

Форма підсумкового семестрового контролю –  залік 

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
Індивідуальна 

робота 

Підсумковий 

контроль 

Разом з 

дисципліни 

20 20 20 15 25 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

5. Навчально-методичне забезпечення  

1. Владимир О. М. Економіка та організація виробництва (опорний конспект 

лекцій для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 

«Електротехніка та електротехнологі») / О. М. Владимир. – Тернопіль: ТНТУ, 

2014. – 180 с. 

2. Владимир О. М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і 

самостійної роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для 

студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка 

та електротехнології» / О. М. Владимир. – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – 68 с. 

 

6. Рекомендована література 

Базова 

1. Конституція України. 

2. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. –  



  

1991. – № 14. 

3. Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – 

№ 20. 

4. Закон України "Про підприємства в Україні" // Відомості Верховної Ради 

України. –  1991. – № 24. 

5. Закон України "Про інвестиційну діяльність" // Відомості Верховної Ради 

України. –  1991. –  № 47. 

6. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради 

України. – 1991. – № 53. 

7. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // Відомості Верховної 

Ради України. – 1991. – № 29. 

8. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності// 

Урядовий кур'єр. –  1994. –  12. 05. 

9. Андрушків Б. М. Основи організації підприємницької діяльності або абетка 

підприємця: [навчальний посібник] / Б. М. Андрушків, Ю. Я. Вовк, 

В. В. Гецько та ін. – Тернопіль: Вид. ТНТУ, 2010. – 300 с. 

10. Антошкіна Л. І. Як організувати власний бізнес: Посібник для початкового 

підприємця / Л. І. Антошкіна, Л. М. Каліна. – К.: Негатайп, 2001. – 160 с. 

11. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002.  

– 293 с. 

12. Вінник О.М. Інвестиційне право: навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. 

та доп. – К.: Правова єдність 2009. – 616 с. 

13. Гевко І.Б. Організація виробництва: теорія і практика / Гевко І.Б.,  Оксентюк 

А.О.,Галущак М. П. - Тернопіль: Кондор, 2008 - 178с. 

14. Колот В. М. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура: 

навч. посіб. [2-ге вид., перероб. та доп.] / В. М. Колот, І. М. Рєпіна, О. В. 

Щербина – К.: КНЕУ, 2009. – 444 с. 

15. Ларіна Я. С. Основи бізнесу: навч. посіб. / Я. С. Ларіна, С. В, Мочерний, 

В. М. Фомішина, С. І. Чеботар. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 384 с. 

16. Максимов Б В. Психология бизнеса и предпринимательства: . Учебное 

пособие / Б В. Максимов. – К.: ИД»Профессионал», 2005. – 256 с. 

17. Полянко В. В. Основи підприємництва: Навчальний посібник / В. В. Полянко, 

А. В. Круглянко. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 176 с. 

18. Самоукин А. И. Теория и практика бизнеса: Учебно-практ. пособие / 

А. И. Самоукин, А. Л. Шишов. – М.: Русская Деловая Лит-ра, 1997. – 320 с. 

19. Фінанси підприємств: Підручник/За ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. – К.: 

КНЕУ, 1998.-368с. 

20. Шевеленко С.Д., Федів І.І. Підприємництво та підприємницька діяльність: 

Навч. посібник / За заг. ред. В.В. Сопка. - К.: Вища школа, 1997. - 224 с. 



  

21. Федишин Б.П. Економіка енергетики. Навчальний посібник.- Тернопіль: 

Астон,2009-180с.  

 

Допоміжна 

1. Васенко В., Комісар С., Малікова І. Основи малого бізнесу і підприємницької 

діяльності. –  Суми: ВАТ СОД, 2002. –  186 с. 

2. Горленко Г. О. Власна справа ( Основи малого бізнесу). Част. І [Методичний 

посібник] [3-ге вид., перероб. та доп.] / Г. О. Горленко, Т. Г. Гільберг, Г. Д. 

Думанська та ін. – К-Под-й: «Аксіома», 2009 – 112 с. 

3. Дайновський Ю. А. Теорія і практика формування банку прийомів бізнесу 

[Монографія] / Ю. А. Дайновський, М. А. Козоріз та ін. – Львів: Каменяр, 

1998. – 208 с. 

4. Добротворский И. Л. Искусство войны в бизнесе. Стратегия и тактика / 

И. Л. Добротворский. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2003. – 336 с. 

5. Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей / М. С. Дороніна. – К.: 

Вид-во «КМ Academia», 1997. – 192 с. 

6. Макеева В. Г. Культура предпринимательства: Учебное пособие для студ. 

вузов, обуч. по экон. спец. / В. Г. Макеева. – М.: Инфра-М, 2002. – 217 с. 

 

7. Інформаційні ресурси 

1. http://www.bank.gov.ua 

2. http://www.google.com.ua 

3. http://www.rada.gov.ua 

4. http://www.kmu.gov.ua 

5. http://www.me.gov.ua 

6. http://www.minfin.gov.ua 

7. http://www.ukrstat.gov.ua 

8. http://www.worldbank.org.ua 

 

Економіка та організація виробництва  ID: 2337 

 

  

http://www.bank.gov.ua/
http://www.google.com.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.worldbank.org.ua/
http://dl.tntu.edu.ua/bounce.php?course=2337


  

8. Зміни та доповнення до робочої програми навчальної дисципліни 

 

№ Зміст внесених змін (доповнень) 
Дата і № протоколу 

засідання кафедри 
Примітки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


	Робоча програма погоджена:

