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ВСТУП 

Дисципліна «Введення у спеціальність» за освітньо-професійною 

програмою має статус вибіркової. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

- СВО ХНАМГ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика (варіативна 

компонента) бакалавра напряму підготовки 6.030504 - «Економіка 

підприємства», 2007. 

- СВО ХНАМГ «Освітньо-професійна програма (варіативна компонента) 

бакалавра напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства», 2007. 

- СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму 

підготовки  6.030 504 –  «Економіка підприємства», денна форма навчання, 

Харків, 2011. 

Програма ухвалена кафедрою економіки будівництва (протокол № 5 від 

28 грудня 2011 р.) . 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни  

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: сформувати у студентів 

загальних уявлення про економіку підприємства і зорієнтувати на необхідність 

оволодіння знаннями, які повинен мати економіст для фахової роботи за 

певним рівнем кваліфікації. 

1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: навчальний процес за напрямом 

підготовки «Економіка і підприємництво» та професійна діяльність економіста. 

1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця – базова. 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

Модуль. Введення у спеціальність (2/72) 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. Економіка: основні поняття, сфера діяльності 

людей, галузь науки. 

1. Економіка як сфера діяльності людини 

2. Економіка як сукупність галузей господарства країни 

3. Економіка як наука 

4. Економіка підприємства: завдання та основні категорії 

5. Підприємство: законодавча база, класифікація, ресурси, показники 

діяльності. 

Змістовий модуль (ЗМ) 2. Підготовка фахівців зі спеціальності Економіка 

підприємства для будівництва 

6. Історія розвитку будівництва 

7. Сутність будівництва, будівельної діяльності, будівельної справи 

8. Особливості будівництва та зв`язок з іншими галузями 

9. Професія економіста: професійні вимоги, організація праці, відповідальність, 

професійна етика 

10.Кар’єрний розвиток і процес пошуку роботи 

11. Підготовка фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» в ХНАМГ 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 

Вміння (за рівнями  
сформованості) 

 та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, соціально-
виробнича, соціально-

побутова) 

Виробничі та 
соціальні 
функції, 

типових задач 
діяльності 

Володіти знаннями про організаційно-
методичні засади навчального процесу за 
напрямом підготовки «Економіка і 
підприємництво» і майбутню професійну 
діяльність 

Виробнича Організаційна 

На основі аналізу використання робочого часу 
складати плани особистої роботи, планувати 
власний час як ресурс 

Планування особистої 
роботи 

Планувальна 

Створювати власний імідж, вдосконалювати 
його складові: зовнішній вигляд, манери, 
ораторське мистецтво 

Проведення виховної 
роботи в колективі 

Виховна 

 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 

 
1. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. — К.: Знання, 

2007. — 1072 с. 
2. Економіка підприємства - Підручник. / Ред. С.Ф.Покропивного. К.: 
КНЕУ, 2000. –528с. 
3. Економічний словник-довідник/ За ред. С. В. Мочерного. - Київ: Феміна, 

1995. - 368 с. 
 

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
 

ВВЕДЕННЯ У СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
 

Мета та завдання вивчення дисципліни: формування у студентів 

загальних уявлень про економіку підприємства і необхідність оволодіння 

знаннями, які повинен мати економіст для фахової роботи за певним рівнем 

кваліфікації. Дати студентам загальні поняття про основні економічні категорії, 

основні вимоги до економічної роботи на підприємстві та професію економіста. 

Предмет вивчення  дисципліни: навчальний процес за напрямом 

підготовки «Економіка і підприємництво» та професійна діяльність економіста. 

Змістові модулі: 

Економіка: основні поняття, сфера діяльності людей, галузь науки. 

Підготовка фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» для 

будівництва. 
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Аннотация программы учебной дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Цель и задачи изучения дисциплины: формирование у студентов общих 

представлений об экономике предприятия и необходимость приобретения 

знаний, которыми должен обладать экономист для квалифицированной работы 

по специальности. Дать студентам общие понятия об основных экономических 

категориях, основных требованиях к экономической роботе на предприятии и 

профессии экономиста.  

Предмет изучения дисциплины: учебный процесс по направлению 

подготовки «Экономика и предпринимательство» и профессиональная 

деятельность экономиста. 

Содержательные модули: 

Экономика: основные понятия, сфера деятельности людей, отрасль науки. 

Подготовка специалистов по специальности «Экономика предприятия» 

для строительства. 

Annotation 

INTRODUCTION TO SPECIALITY 
 

The purpose and objectives of the discipline: forming of common statements 

concerning economy and businesses among students and necessity to acquire 

knowledge, which must have a qualified economist for professional work. To give 

students the general concepts of basic economic terms, the basic requirements for 

economic job in the enterprise and economics profession. 

The subject of the discipline: learning process toward preparation of 

"Economics and entrepreneurship" and professional work in economics. 

Content modules: 

The economy: basic concepts, the scope of people activities, a branch of 

science. 

Preparation of the specialty "Enterprise Economics" for construction. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за спеціальностями та видами навчальної роботи 
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С
п
ец
іа
л
ьн
іс
ть

, 
сп
ец
іа
л
із
ац
ія

 
(ш
и
ф
р

, 
аб
р
ев
іа
ту
р
а)

 

В
сь
ог
о,

 
к
р
ед
и
т/

 
го
ди
н

 

Т
р
и
м
ес
тр

 

А
уд
и
то
р
н
і 

Л
ек
ц
ії

 

П
р
ак
ти
ч
н
і, 

 с
ем
ін
ар
и

 

Л
аб
ор
ат
ор
н
і 

С
ам
ос
ті
й
н
а 

р
об
от
а 

К
он
тр

.р
об

 

К
П

/К
Р

 

Р
Г
Р

 

Е
к
за
м
ен

 
(с
ем
ес
тр

) 

П
М
К

 
(т
р
и
м
ес
тр

) 

Денна форма 
навчання 

6.030504 – 
Економіка 

підприємства 

2,0 / 72 1 24 22 - - 48 - - - - 1 

 

2.2. Зміст дисципліни 

Модуль                        ВВЕДЕННЯ У СПЕЦІАЛЬНІСТЬ                     ( 2,0 / 72 ) 
Змістові модулі (ЗМ):  

ЗМ 1. Економіка: основні поняття, сфера діяльності людей, галузь науки       

1,0 / 36 

1. Економіка як сфера діяльності людини 

2. Економіка як сукупність галузей господарства країни 

3. Економіка як наука 

4. Економіка підприємства: завдання та основні категорії 

5. Підприємство: законодавча база, класифікація, ресурси, показники діяльності. 

ЗМ 2. Підготовка фахівців зі спеціальності Економіка підприємства для 

будівництва                                                                                                        1,0 / 36 

1. Історія розвитку будівництва 

2. Сутність будівництва, будівельної діяльності, будівельної справи 

3. Особливості будівництва та зв`язок з іншими галузями 

4. Професія економіста: професійні вимоги, організація праці, відповідальність, 

професійна етика 

5. Кар’єрний розвиток і процес пошуку роботи 

6. Підготовка фахівців зі спеціальності Економіка підприємства в ХНАМГ. 
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2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 

та форми навчальної роботи студента 

Форми навчальної роботи Модулі 
та змістові модулі 

Всього, 
кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 

Модуль  2,0 / 72 22 - - 48 
ЗМ 1. Економіка: основні поняття, 
сфера діяльності людей, галузь 
науки 

1,0 / 36 11 - - 24 

ЗМ 2.  Підготовка фахівців зі 
спеціальності Економіка 
підприємства для будівництва 

1,0 / 36 11 - - 24 

 
2.2.2. Лекційний курс  

 

Зміст Кількість 
годин 

ЗМ 1. Економіка: основні поняття, сфера діяльності людей, галузь науки  
Тема 1. Економіка як сфера діяльності людини 

 
2 

Тема 2. . Економіка як сукупність галузей господарства країни 2 

Тема 3. Економіка як наука 2 

Тема 4. Економіка підприємства: завдання та основні категорії 2 
Тема 5. Підприємство: законодавча база, класифікація, ресурси, показники 
діяльності 

3 

ЗМ 2.  Підготовка фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» для 
будівництва 
Тема 6. Історія розвитку будівництва 

 
 
2 

Тема 7. Сутність будівництва, будівельної діяльності, будівельної справи 2 

Тема 8. Особливості будівництва та зв`язок з іншими галузями 2 
Тема 9. Професія економіста: професійні вимоги, організація праці, 
відповідальність, професійна етика 

2 

Тема 10. Кар’єрний розвиток і процес пошуку роботи 2 
Тема 11. Підготовка фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» в 
ХНАМГ 

1 

Всього 22 

 
2.2.3. Практичні  заняття  

 
Не передбачені навчальним планом. 

 

2.2.4. Індивідуальні завдання 

Виконання курсового проекту та розрахунково – практичного завдання 

(РГЗ) для денної форми навчання не передбачено навчальним планом.  
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2.2.5. Самостійна робота студента 

Важливими етапами засвоєння змісту дисципліни «Введення у 

спеціальність», що потребують значних затрат часу, є: 

- організація індивідуальної роботи (для студентів денної форми навчання); 

- самостійна робота студентів усіх форм навчання. 

Самостійна робота студентів неодмінно передбачає: 

• конспектування текстів лекцій; укладання; виконання практичних завдань; 

• написання рефератів та підготовку доповіді за обраною темою; 

• оперативне загальне ознайомлення зі змінами нормативно-правової бази 

економічної діяльності;  

• підготовку й виконання завдань до блочно-модульного контролю; 

• підготовку до підсумкового контролю (заліку). 

Після ознайомлення з тематичним планом та основними програмними 

питаннями дисципліни можна переходити до самостійного вивчення кожної 

теми. Особливу увага доцільно приділити розгляду методичних порад до 

вивчення кожної теми, засвоєнню основних категорій і понять, формуванню 

практичних навичок. 

Під час такої роботи використовується навчальна, спеціальна література, а 

також конспект лекцій. Розподіл часу самостійної роботи 

Зміст Кількість 
годин 

ЗМ 1. Економіка: основні поняття, сфера діяльності людей, галузь науки  
Тема 1. Економіка як сфера діяльності людини 

 
4 

Тема 2. . Економіка як сукупність галузей господарства країни 4 

Тема 3. Економіка як наука 4 

Тема 4. Економіка підприємства: завдання та основні категорії 4 
Тема 5. Підприємство: законодавча база, класифікація, ресурси, показники 
діяльності 

8 

ЗМ 2.  Підготовка фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» для 
будівництва 
Тема 6. Історія розвитку будівництва 

 
 
4 

Тема 7. Сутність будівництва, будівельної діяльності, будівельної справи 4 

Тема 8. Особливості будівництва та зв`язок з іншими галузями 4 
Тема 9. Професія економіста: професійні вимоги, організація праці, 
відповідальність, професійна етика 

4 

Тема 10. Кар’єрний розвиток і процес пошуку роботи 4 
Тема 11. Підготовка фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства» в 
ХНАМГ 

4 

Всього 48 
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2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає 

оцінювання всіх форм вивчення дисципліни.   

 
Види та засоби контролю 

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання 
тощо) 

Розподіл балів, 
% 

Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 1 Тестування  20 
ЗМ 2 Тестування  20 
 Оцінювання виконання самостійного завдання 20 
 Підсумковий контроль з модулю – ПМК (письмовий) 40 
 Всього за модулем  100% 

 

Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю  

% набраних балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою 
ECTS 

Більше 90 – 100 включно відмінно А 
Більше 80 – 90 включно В 
Більше 70 – 80 включно 

Включно 
С 

Більше 60 – 70 включно D 
Більше 50 – 60 включно 

Задовільно 
Е 

Більше 25 – 50 включно 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 
FX 

Від 0 до 25 включно 
Незадовільно з обов`язковим 

повторним вивченням дисципліни 
F 

 

2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 

Денна форма 
навчання 
ЗМ, де 

застосовується 

1. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. — К.: 
Знання, 2007. — 1072 с. 
служби статистики України. 

 
 

ЗМ 1,2 
2. Економіка підприємства - Підручник. / Ред. С.Ф.Покропивного. К.: 
КНЕУ, 2000. –528с. 

 
ЗМ 1,2 

3. Економічний словник-довідник/ За ред. С. В. Мочерного. - Київ: Феміна, 
1995. - 368 с. 

 
ЗМ 1,2 

4. http://www.minregionbud.gov.ua - офіційний сайт Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово –комунального 
господасртва України. 

 
 

ЗМ 1,2 
5. http://www.goldenpages.ua - офіційний сайт головного управління 
статистики по Харківській області. 

 
ЗМ 1,2 

6. http://www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державної служби статистики 
України 

 
ЗМ 1,2 

7. http://www.kharkivoda.gov.ua- Офіційний сайт Харківської обласної 
державної адміністрації. 

 
ЗМ 1,2 
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