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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни (обов’язкова чи вибіркова) обов’язкова обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська українська 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС / годинах 4/120 4/120 

Курс 2 2 

Семестр 4 4 

Кількість змістових модулів із розподілом: 4 4 

Обсяг кредитів   

Обсяг годин, у тому числі:   

Аудиторні:  60 16 

     Лекційні 30 8 

     Семінарські / Практичні 30 8 

     Лабораторні – – 

Самостійна робота  40 84 

Індивідуальні завдання 20 20 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення дисципліни «Економіка підприємства» – озброїти майбутніх 

спеціалістів знаннями з прикладної економіки, зокрема, методами раціональної організації 

і управління виробництвом з метою підвищення ефективності функціонування 

підприємства як основної ланки суспільного виробництва в умовах ринкової економіки. 

Основними завданнями вивчення дисципліни: 

- здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених 

фактів, здійснення самостійного аналізу економічних та політичних явищ і процесів; 

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети; 

- здатність використовувати професійно-профільні знання, практичні навички в 

галузі економіки підприємства, фінансів, грошового обігу та кредиту, статистики та 

економічного аналізу для здійснення маркетингової діяльності; 

- здатність здійснювати діагностику стану ринку середовища маркетингової 

діяльності. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 
 

Очікувані результати навчання: 

ПРН1. Вміти розраховувати прогнозовані та поточні обсяги виробництва і реалізації 

продукції. 

ПРН5. Вміти розраховувати плановий бюджет комунікаційної діяльності. 

ПРН9. Вміти розробляти пропозиції щодо формування і вдосконалення товарної, 

цінової, збутової політики підприємства з урахуванням максимального задоволення потреб 

споживачів. 

ПРН11. Вміти оцінювати ефективність маркетингової діяльності. 

 

 



4. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Підприємство в сучасній системі господарювання 

 

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва 

Теорії підприємств та їх характеристика. Поняття підприємства та основні цілі 

функціонування і головні напрямки його діяльності. Сутність, принципи здійснення 

підприємницької діяльності та характеристика її основних типів. Договірні 

взаємовідносини і партнерські зв’язки в підприємництві. Мале підприємництво: поняття, 

значення, основні чинники ефективного розвитку. 

 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

Класифікація видів підприємств. Характеристика основних організаційно-правових 

форм підприємств. Добровільні та інституційні об’єднання підприємств в Україні.  

 

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств 

Поняття ринкової системи, її структура та функції. Елементи мікросередовища та їх 

вплив на діяльність підприємства. Класифікація та характеристика основних компонентів 

макросередовища. 

 

Тема 4. Структура та управління підприємством 

Управління підприємством: сутність, функції та методи здійснення. Характеристика 

типів організаційних структур управління підприємствами. Виробнича структура 

підприємства: поняття, види та чинники формування. Поняття, види та роль 

інфраструктури підприємства. 

 

Тема 5. Ринок і продукція 

Ринок товару: сутність, структура та основні маркетингові параметри. Оцінка та 

прогнозування попиту на продукцію підприємства. Поняття та класифікація продукції 

(робіт, послуг). Вартісні і натуральні вимірники обсягу продукції . 

 

Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства 

 

Тема 6.Планування діяльності підприємства 

Сутність планування, його види, принципи здійснення та методи. Стратегічне 

планування і формулювання стратегії розвитку. Характеристика тактичного та оперативно-

календарного планування. Поняття, призначення та типові розділи бізнес-плану 

підприємства.  

 

Тема 7. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 

Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства. Система показників для 

оцінки чисельності, стану, руху робочої сили на підприємстві. Методичні підходи при 

плануванні чисельності окремих категорій працівників підприємства. Продуктивність 

праці персоналу: сутність, показники і методи її вимірювання та напрямки підвищення. 

Мотивація персоналу: сутність, види та основні методи впливу. Оплати праці на 

підприємстві: сутність, державна політика загальна організація. Сутнісно-видова 

характеристика форм і систем оплати праці персоналу. 

 

Тема 8. Капітал підприємства 

Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства. Основні засоби 

підприємства: поняття, функціонально-елементний склад та оцінка. Системи показників 

технічного стану й руху основних засобів підприємства. Знос та амортизація основних 



засобів: поняття, вимірювання та методи нарахування. Показники та шляхи підвищення 

ефективності використання основних фондів. Оборотний капітал підприємства: сутність, 

функціонально-елементний склад та процес трансформації. Методи визначення потреби в 

оборотних коштах підприємства. Показники та шляхи підвищення ефективності 

використання оборотних коштів підприємства. 

 

Змістовий модуль 3. Інвестиційно-інноваційний та технічний розвиток підприємства 

 

Тема 9. Інвестиції 

Поняття, сутність та класифікація інвестицій. Визначення необхідного обсягу та 

джерел формування виробничих інвестицій. Загальна характеристика фінансових 

інвестицій. Інвестиційні проекти: фази та етапи обґрунтування. 

 

Тема 10. Інноваційна діяльність 

Сутність, значення та класифікація інновацій. Науково-технічний прогрес, його 

форми та напрями прояву. Загальна характеристика, об’єкти, напрями і тенденції розвитку 

організаційного прогресу на підприємствах.  

 

Тема 11. Організація виробництва і забезпечення якості продукції 

Виробничий процес на підприємстві: сутність, структура та принципи організації. 

Організаційні типи виробництва та їх сутнісна характеристика. Методи організації 

виробництва, їх ключові ознаки та ефективність застосування. Основні форми організації 

виробництва, необхідність їх застосування та характеристика. Характеристика та основні 

групи показників якості продукції. 

 

Тема 12. Техніко-технологічна база та виробнича потужність 

Поняття, склад і значення техніко-технологічної бази виробництва. Організаційно-

економічне управління технічним розвитком підприємства. Сутнісно-видова 

характеристика та переваги лізингу. Поняття, види, методичні основи визначення обсягу 

та ступеню використання виробничої потужності підприємства. 

 

Змістовий модуль 4. Витрати, результати та ефективність виробництва 

 

Тема 13. Витрати на виробництво та реалізацію продукції 

Поняття про витрати і класифікація витрат підприємства. Собівартість продукції. 

Калькулювання собівартості продукції. Кошторис витрат на виробництво і реалізацію 

продукції. 

 

Тема 14. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 

Характеристика доходів підприємства та джерел їх утворення. Поняття, види та 

порядок формування і напрями використання прибутку підприємства. Система показників 

рентабельності та методика їх визначення. Оцінка фінансово-економічного стану 

підприємства. 

 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Підприємство в сучасній системі господарювання 

Тема 1. Теорії підприємств і 

основи підприємництва 
6 2 2   2 6     6 

Тема 2. Види підприємств, їх 

організаційно-правові форми 
6 2 2   2 6     6 

Тема 3. Зовнішнє середовище 

господарювання підприємств 
6 2 2   2 8 1 1   6 

Тема 4. Структура та 

управління підприємством 
6 2 2   2 8 1 1   6 

Тема 5. Ринок і продукція 6 2 2   2 6     6 

Разом за змістовим модулем  30 10 10   10 34 2 2   30 

Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства 

Тема 6. Планування діяльності 

підприємства 
8 2 2   4 6     6 

Тема 7. Персонал підприємства, 

продуктивність і оплата праці 
12 4 2   6 10 1 1   8 

Тема 8. Капітал підприємства 14 4 4   6 10 1 1   8 

Разом за змістовим модулем 34 10 8   16 26 2 2   22 

Змістовий модуль 3. Інвестиційно-інноваційний та технічний розвиток підприємства 

Тема 9. Інвестиції 4 1 2   1 4     4 

Тема 10. Інноваційна діяльність 4 1 2   1 4     4 

Тема 11. Техніко-технологічна 

база та виробнича потужність 
6 2 2   2 8 1 1   6 

Тема 12. Організація 

виробництва і забезпечення 

якості продукції 

8 2 2   4 8 1 1   6 

Разом за змістовим модулем 22 6 8   8 24 2 2   20 

Змістовий модуль 4. Витрати, результати та ефективність виробництва 

Тема 13. Витрати на 

виробництво та реалізацію 

продукції 

6 2 2   2 8 1 1   6 

Тема 14. Фінансово-економічні 

результати діяльності 

підприємства 

8 2 2   4 8 1 1   6 

Разом за змістовим модулем  14 4 4   6 16 2 2   12 

Усього годин  100 30 30   40 100 8 8   84 

Модуль 2 

ІНДЗ     20      20  

Усього годин 120 30 30  20 40 120 8 8  20 84 

 



6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Ден. Заочн. 

1 Теорії підприємств і основи підприємництва 2  

2 Види підприємств, їх організаційно-правові форми 2  

3 Зовнішнє середовище господарювання підприємств 2 1 

4 Структура та управління підприємством 2 1 

5 Ринок і продукція 2  

6 Планування діяльності підприємства 2  

7 Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 4 1 

8 Капітал підприємства 4 1 

9 Інвестиції 1  

10 Інноваційна діяльність 1  

11 Техніко-технологічна база та виробнича потужність 2 1 

12 Організація виробництва і забезпечення якості продукції 2 1 

13 Витрати на виробництво та реалізацію продукції 2 1 

14 Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 2 1 

Всього 30 8 

 

7. Самостійна робота 

 
Під час самостійної роботи студенту пропонуються наступні види завдань для 

опанування матеріалу з конкретної теми курсу: 

− вивчити матеріали тем та продумати відповіді на питання для самоконтролю; 

− підготувати тези виступу під час аудиторного заняття. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Ден. Заочн. 

1 Теорії підприємств і основи підприємництва 2 6 

2 Види підприємств, їх організаційно-правові форми 2 6 

3 Зовнішнє середовище господарювання підприємств 2 6 

4 Структура та управління підприємством 2 6 

5 Ринок і продукція 2 6 

6 Планування діяльності підприємства 2 6 

7 Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 3 8 

8 Капітал підприємства 3 8 

9 Інвестиції 2 4 

10 Інноваційна діяльність 4 4 

11 Техніко-технологічна база та виробнича потужність 4 6 

12 Організація виробництва і забезпечення якості продукції 4 6 

13 Витрати на виробництво та реалізацію продукції 4 6 

14 Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 4 6 

Всього 40 84 

 

 



8. Індивідуальні навчально-дослідні завдання 
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Економіка 

підприємства» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати 

дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.  

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 

узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 

удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Результати 

досліджень подаються у реферативній формі. Зміст ІНДЗ: завершена теоретично-

практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, 

умінь та навичок, отриманих під час лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем 

або весь зміст навчального курсу. 

 

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань  

1. Ринкове середовище господарювання підприємства. 

2. Форми об’єднання підприємств та ефективність їх функціонування в ринкових 

умовах. 

3. Договірні відносини і партнерські зв’язки у підприємницькій діяльності. 

4. Система управління персоналом підприємства. 

5. Система планів підприємства планування діяльності підприємства в умовах 

ринку. 

6. Розробка бізнес-плану підприємства. 

7. Формування виробничої програми підприємства в умовах ринку. 

8. Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства. 

9. Амортизаційна політика підприємства. 

10. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва. 

11. Формування і використання виробничої потужності підприємства. 

12. Нематеріальні ресурси підприємства та ефективність їх використання. 

13. Патентно-ліцензійна діяльність підприємства в умовах ринкових відносин. 

14. Нормування оборотних коштів підприємства. 

15. Ефективність використання оборотних коштів підприємства. 

16. Шляхи економії матеріальних ресурсів на підприємстві. 

17. Інвестиційна політика підприємства в умовах ринку. 

18. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій. 

19. Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій. 

20. Формування і регулювання фінансових інвестицій. 

21. Загальні та пріоритетні напрямки технічних інновацій. 

22. Економічна ефективність інноваційних процесів на підприємстві. 

23. Тенденції організаційного прогресу на сучасному етапі розвитку підприємства. 

24. Виробнича структура підприємства та напрямки її оптимізації. 

27. Розвиток соціальної інфраструктури підприємства. 

28. Організація не потокового виробництва на підприємстві та його економічна 

ефективність. 

29. Організація потокового виробництва та його економічна ефективність. 

30. Організація гнучкого автоматизованого виробництва та його економічна 

ефективність. 

31. Якість продукції та шляхи її підвищення. 

32. Організація контролю якості продукції на підприємстві та підвищення його 

ефективності. 

33. Конкурентоспроможність продукції підприємства та шляхи її підвищення. 

33. Організаційно-економічний механізм сертифікації продукції підприємства. 

34. Мотиваційна система активізації трудової діяльності на підприємстві. 



35. Продуктивність праці персоналу підприємства та резерви її підвищення. 

36. Організація праці на підприємстві, її форми та напрями. 

37. Нормування витрат праці та його роль у підвищенні її продуктивності. 

38. Вдосконалення організації оплати праці на підприємстві. 

39. Нові форми оплати праці та їх використання на вітчизняних підприємствах. 

40. Участь працівників у прибутках і власності підприємств: зарубіжний вітчизняний 

досвід. 

41. Методологічні аспекти визначення складу витрат, які включаються у собівартість 

продукції. 

42. Ціноутворення за умов ринкової економіки. 

43. Калькулювання собівартості окремих видів продукції. 

44. Джерела і шляхи зниження собівартості продукції. 

45. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення. 

46. Розподіл прибутку і дивідендна політика підприємств. 

47. Розробка програми соціального розвитку трудового колективу підприємств. 

48. Економічна ефективність діяльності підприємства та чинники її підвищення. 

49.  
Навчальні досягнення студента з усіх видів виконуваних робіт (теоретична 

підготовка, ІНДЗ, підсумковий контроль) оцінюються кількісно відповідно до шкали, 

наведеної у «Положенні про організацію навчального процесу в кредитно-модульній 

системі підготовки фахівців»  

 

9. Методи навчання 
 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», педагогічні та науково-педагогічні 

працівники мають право на вільний вибір методів та засобів навчання в межах 

затверджених навчальних планів. 

Основними методами навчання, що застосовуються при вивченні дисципліни 

«Економіка підприємства», є: 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

- словесні методи – розповідь-пояснення, бесіда, лекція; 

- наочні методи – ілюстрація, демонстрація; 

- практичні методи – розв’язування задач, вирішення тестів, реферати, навчальна 

праця; 

- індуктивний метод; 

- дедуктивний метод; 

- творчі, проблемно-пошукові методи; 

- навчальна робота під керівництвом викладача; 

- самостійна робота студентів поза контролем викладача. 

2. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності: 

- створення ситуації інтересу при викладанні того чи іншого матеріалу 

(використання пізнавальних ігор, цікавих пригод, гумористичних уривків, перегляд 

навчальних телепередач, кінофільмів); 

- пізнавальні ігри як метод набувають великого значення для стимулювання та 

формування інтересу до знань (ігри-подорожі, вікторини тощо); 

- навчальні дискусії; 

- аналіз ситуацій (кейсів); 

- роз’яснення мети навчального предмета ; 

- заохочення та покарання в навчанні.  

3. Методи контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, 

взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності, що базуються на 

таких вимогах: 



- систематичність обліку та контролю; 

- диференційованість (за окремим предметом) та індивідуальність (за стилем і 

формами контролю); 

- об’єктивність оцінювання; 

- урізноманітнення видів і форм контролю в діяльності викладача. 

Інтегровані (універсальні) методи – це поєднання трьох-п’яти методів у єдине ціле 

під час організації навчання. Ці методи доцільно використовувати під час викладання 

інтегрованих навчальних курсів. 

 

10. Методи контролю 
 

У зв’язку з різноманіттям різних форм контролю їхнє цільове призначення може мати 

той чи інший ступінь відмінності: 

- визначення рівня засвоєння матеріалу по конкретній темі навчальної дисципліни на 

основі індивідуальної бесіди викладача з кожним студентом окремо; 

- визначення ступеня засвоєння матеріалу групою або потоком студентів по одному чи 

декільком розділам курсу, розглянутим протягом фіксованого періоду часу, рівного, 

наприклад, третини семестру (модульний контроль); 

- визначення якості  засвоєння матеріалу дисципліни в цілому (підсумковий контроль); 

- виявлення готовності студентів до вивчення нових дисциплін (контроль залишкових 

знань). 

Задачами контролю є: 

- організація зворотного зв’язку між викладачем і студентом у процесі навчання і 

підведення підсумків цих зустрічей; 

- виявлення дієвості використовуваних у навчальному процесі прийомів і методів 

навчання; 

- забезпечення ритмічної й ефективної самостійної роботи студентів. 

Результати контролю використовуються для: 

- удосконалювання (корекції) методів і прийомів навчання; 

- внесення змін у робочі плани і програми навчального процесу, тобто в зміст і 

організацію навчального процесу в цілому; 

- надання допомоги відстаючим студентам шляхом проведення додаткових 

індивідуальних, групових і потокових консультацій. 

Поточний контроль навчальної роботи в міжсесійний період здійснюється в ході 

аудиторних і практичних занять. Так на кожнім занятті викладач контролює: 

- розуміння студентом розрахункових співвідношень і методів; 

- уміння вирішувати типові задачі по темі ; 

- готовність студента до виконання нової певної роботи заданих в схемах, таблицях, 

попередніх розрахунків і т.п., розуміння цілей і задач нової роботи і використовуваної в ній 

методики вимірів; 

- хід і виконання роботи, а також правильність отриманих при вимірі результатів. 

При проведенні практичних занять контроль зводиться до оцінки уміння вирішувати 

типові задачі, а також до виявлення розуміння базових положень теорії. 

Метод усного опитування. Є найпоширенішим і найбільш ефективним. Його 

використовують при вивченні майже всіх предметів. Полягає у з’ясуванні рівня знань учня 

завдяки прямому контакту з ним під час перевірочної бесіди. Усне опитування передбачає 

постановку вчителем питань (завдань), підготовку учнів до відповіді та демонстрування своїх 

знань, корекцію і самоконтроль викладених знань у процесі відповіді, аналіз та оцінювання її. 

Тестові методи перевірки знань (модульний контроль) проводиться через шість 

тижнів семестру. До цього часу вже начитаний визначений лекційний матеріал, виконані по 

ряду тем відповідні практичні роботи, розглянуті типові задачі і т.д. Отже, можна говорити 

про те, що студентам видана визначена інформація для  формування системи поглядів і 



пізнання. Звідси ціль (модульного) контролю дати відповідь на питання про існування у 

свідомості студентів такої системи в дійсності. Тестові завдання використовують для 

оцінювання рівня розвитку логічного мислення студентів, оволодіння ними розумовими 

операціями, науковими принципами, основними законами та дають змогу оцінити рівень 

засвоєння окремих тем, понять, явищ, процесів, способів дій у межах конкретного 

навчального предмета 

Контроль залишкових знань (ККР) проводиться за вказівкою адміністрації ВУЗу чи за 

вимогою комісії Міністерства освіти і науки України. Його ціль – виявити, як високий 

збережений рівень знань студентів, що вивчили дану дисципліну і приступили до вивчення 

суміжних з нею областей.  

Підсумковий контроль проводиться наприкінці семестру у формі іспиту. Іспити, як і 

інші види перевірки успішності, підвищують відповідальність викладача і кожного студента 

за свою роботу, сприяють систематизації вивченого, вихованню в студентів вимогливості до 

себе тощо. Влаштовують їх в урочистій, діловій і спокійній атмосфері, перевіряючи знання 

учнів вимогливо, але тактовно і доброзичливо, виставляючи оцінки відповідно до єдиних 

критеріїв і норм. Іспити з даної дисципліни проводяться в усній формі. 

 

11. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

Оцінка за 

національною 

системою 

Оцінка за 

системою 

в УДПУ 

A 

ВІДМІННО 

Студент має системні, дієві знання, виявляє 

неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, 

користується широким арсеналом засобів доказів своєї 

думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний 

до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; вміє 

ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати 

і використовувати інформацію (наукова література, 

газетно-журнальні публікації, Інтернет, мультимедійні 

програми тощо), виявляє власне ставлення до неї, 

користується широким арсеналом засобів доказів своєї 

думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний 

до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ, 

самостійно виконує науково-дослідницьку роботу; 

логічно та творчо викладає матеріал в усній та 

письмовій формі; розвиває свої обдаровання і нахили. 

5 (відмінно) 90-100 

B 

ДУЖЕ ДОБРЕ 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, 

застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, вміє 

аналізувати і систематизувати інформацію, 

використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації; висловлює стандартну аргументацію при 

оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; 

здатен самостійно опрацювати навчальний матеріал, 

але потребує консультацій з викладачем; виконує творчі 

завдання. 

4 (добре) 82-89 



C 

ДОБРЕ 

Студент знає істотні ознаки понять, явищ, 

закономірностей, зв’язків між ними, а також 

самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, 

володіє розумовими операціями (аналізом, 

абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити 

висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь 

повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і 

бракує власних суджень. Студент здатний самостійно 

здійснювати основні види навчальної діяльності. 

75-81 

D 

ЗАДОВІЛЬНО 

Студент правильно і логічно відтворює навчальний 

матеріал; розуміє основоположні теорії і факти, 

встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними; 

вміє наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних думок, застосовувати вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, самостійно 

користується додатковими джерелами; частково 

контролює власні навчальні дії; правильно 

використовує термінологію. 

3 (задовільно) 

69-74 

E 

ДОСТАТНЬО 

Студент має початковий рівень знань; знає близько 

половини навчального матеріалу, здатний повторити за 

зразком певну операцію, дію; описує явища, процеси 

без пояснень причин, з допомогою викладача здатен 

відтворити їх послідовність, слабко орієнтується в 

поняттях; має фрагментарні навички в роботі з 

підручником; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі; здатен давати 

відповіді на прості, стандартні запитання, виявляє 

інтерес до навчального матеріалу. 

60-68 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Студент фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про об'єкт 

вивчення; виявляє здатність елементарно викласти 

думку; може усно відтворити кілька термінів, явищ без 

зв'язку між ними. 
2 

(незадовільно) 

35-59 

F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша 

робота, обов’язковий повторний курс. 

Відповідь студента при відтворенні навчального 

матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення.  

1-34 

 

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти освіти 

 
Поточне тестування і самостійна робота 

ІНДЗ 
Підсумковий 

контроль 

 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
Змістовий модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 
15 15 100 

3 3 3 5 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 

Т1, Т2, …, Т14 – теми змістових модулів. 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка в 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи, 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
75–81 С 

69–74 D 
задовільно  

60–68 E 

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 

 

13. Рекомендована література 
 

Основна 

1. Березін О.В. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. Київ: Знання, 2009. 

254 с. 

2. Грицюк Е.О. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. Київ: Дакор, 2009. 303 с. 

3. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. / В.К. Загарій. Умань: РВЦ «Софія», 

2007. 282 с. 

4. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. / В.К. Загарій. Умань: «Софія», 2008. 

184 с. 

5. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. / В.К. Загарій. Умань: РВЦ «Софія», 

2007. 184 с. 

6. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: навч.-метод. посіб. / 

Н.М. Тюріна. Львів: Новий Світ, 2008. 311 с. 

7. Економіка промислового підприємства: навч.-метод. посіб. / В.К. Загарій. Умань: 

РВЦ «Софія», 2007. 184 с. 

8.  Круш В.П., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства: навч.-метод. 

посіб. Київ: Ельга-Н: КНТ, 2009. 777 с. 

9. Поворознюк І.М., Литвин О.В., Міщук О.В., Комар Т.В. Економіка підприємства: 

навч.-метод. посіб. Умань: УДПУ, 2009. 184 с. 

10. Примак Т.О. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. Київ: Вікар, 2008. 

219 с. 

11. Резнік Н.П., Стрілець В.М., Поворознюк І.М. Економіка підприємства: навч.-

метод. посіб. Умань: ПП Жовтий О.О., 2009. 303 с. 

 

Допоміжна 

12. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. / Г.О. Швиданенко, Н.П. 

Гончарова, О.Г. Мендрул ; за заг. ред. Г.О. Швиданенко. Київ: КНЕУ, 2012. 364 с. 

13. Кондратюк О.І. Економіка підприємства : навч.-метод. посіб. / О.І. Кондратюк, 

О.О. Пилипенко. Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. 288 с. 

14. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Економіка підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 



«Економіка підприємства») / Т. В. Понедільчук, М. В. Білошкурський (упорядники). 

Умань: УДПУ, 2014. 78 с. 

15. Методичні вказівки для самостійної роботи та проведення практичних занять з 

дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів усіх форм навчання бакалаврів за 

напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 6.030504 – «Економіка 

підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит») / Укл. Момот Т.В., Юр’єва С.Ю., Свіщ О.О. 

Харків : ХНАМГ, 2008. 118 с. 

16. Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного 

екзамену за фахом «Економіка підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми 

навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 

«Економіка підприємства») / Укл. Ачкасов А.Є., Склярук Н.І., Ковалевська А.В., Базецька 

Г.І. Харків : ХНАМГ, 2009. 40 с. 

17. Навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни «Економіка 

підприємства» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальностей 6.050100 – 

«Економіка підприємства», 6.050100 – «Облік і аудит») / Авт. Склярук Н.І., Славута О.І. 

Харків: ХНАМГ, 2008. 125 с. 

18. Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з 

дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2, 3 курсів навчання денної форми 

за спеціальностями «Економіка підприємства», «Облік і аудит» напряму 0501 «Економіка 

і підприємництво») / Укл. T.В. Момот, Г.Г. Соболєва. Харків : ХНАМГ, 2008. 119 с. 

19. Несинова С.В. Господарське право України : навч. посіб. / С.В. Несинова, 

В.С. Воронко, Т.С. Чебикіна ; за заг. ред. С.В. Несинової. Київ: Центр учбової літератури, 

2012. 564 с. 

20. Семенов Г.А. Дипломне проектування з економіки підприємства : [навч. посіб.] 

/ Г.А. Семенов, М.Г. Пивоваров, А.Г. Семенов. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 124 

с. 

21. Шегда А.В. Економіка підприємства: збірник тестів і задач : навч. посіб. 

А.В. Шегда, Т.Б. Харченко, Ю.А. Сагайдак, Л.О. Пашнюк. Київ : Центр учбової 

літератури, 2010. 240 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 
 

1. Бібліотечний інформаційно-освітній портал. URL: http://librportal.org.ua/ 

2. Електронні каталоги бібліотек України. URL: http://e-catalog.name/ 

3. Електронна бібліотека Lib.com.ua. URL: http://www.lib.com.ua/ 

4. Національна бібліотека імені В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Українська бібліотека ‒ «Джерело». URL: http://ukrlib.com/ 

6. arXiv.org - загальнодоступні наукові публікації. URL: http://arxiv.org/ 

 


