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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

4

48

72

кредити ЄКТС
(120 годин)

годин контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
32 години семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- нормативна для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальностей
051 «Економіка», 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси та банківська справа»,
075 «Маркетинг»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

опанування основ дисциплін «Політична економія», «Економічна теорія», «Вища
математика», «Мікроекономіка»
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про
базові поняття щодо господарської діяльності підприємства, змісту її окремих напрямів та їх
взаємозв’язку, системи показників, що її характеризують
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Економічні засади функціонування і основи виробничої
діяльності підприємства в системі ринкових відносин.
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Підприємство в сучасній системі господарювання.
Планування діяльності підприємства
Економічна характеристика продукції підприємства. Виробнича
програма підприємства
Виробнича потужність підприємства.

Модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Основні засоби підприємства
Оборотні засоби підприємства.
Нематеріальні ресурси підприємства
Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці.

Модуль 3. Техніко-технологічна база та організація виробництва
Тема 9.
Тема 10
Тема 11

Техніко-технологічна база
Організація виробництва
Системи забезпечення якості й конкурентоспроможності продукції

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

застосовувати знання та розуміння економічної термінології, пояснювати базові
концепції мікро- та макроекономіки;
демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей
функціонування економічних систем.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття з практичними вправами;
ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на семінарських заняттях (опитування, тести, задачі та ін.) – ~ 40
балів
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 40 балів
- Виконання індивідуальних завдань аналітичного характеру – ~ 20 балів
- Екзамен – ~ 100 балів
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–


за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Чотирибальна
Шкала
Рейтингова
національна
оцінювання
бальна шкала
Визначення
шкала
ЄKTC
оцінювання
оцінювання
A
B
C
D
E
FX
F

Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник. К.: Кондор
Видавництво, 2016. 378 с.
2. Демченко В.І., Хотомлянський А.Л., Тюріна В.В. Економіка
підприємства: навчально-методичний посібник. Донецьк: ТОВ «Технопак»,
2012. 207с.
3. Економіка підприємства: Підручник /За заг.ред. С.Ф.Покропивного.
Вид.3-тє, без змін. К.: КНЕУ, 2006. 528 с.
4. Економіка підприємства: Підручник /За заг.ред. Г.О.Швиданенко.
К.:КНЕУ, 2009. 814 с.
5. Іванілов О.С. Економіка підприємства: Підручник. К.: ЦУЛ, 2011. 728с.
6. Тюріна В.В. Методичні рекомендації до самостійного вивчення
дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 3-го курсу ступеня
бакалавр галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки», галузі знань 07
«Управління та адміністрування», всіх форм навчання). Маріуполь:
ДонДУУ, 2017. 64 с.

Англомовні
видання:

1. M. Dietrich. Handbook on the Economics and Theory of the Firm. Edward
Elgar Publishing Limited, 2014. 608 p.
2. M.Ricketts. The Economics of Business Enterprise: An Introduction to
Economic Organisation and the Theory of the Firm. Edward Elgar Publishing
Ltd; 4rd edition, 2019. 688p.

Інтернет джерела

1. Верховна Рада : офіційний сайт URL: http://www.rada.gov.ua/
2. Господарський кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43615#Text

3. Сайт Державного комітету статистики України. URL:
http://http://www.ukrstat.gov.ua
4. Бібліотека економіста. URL: http://library.if.ua/books/

