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базові знання з економіки
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування системи базових знань з теорії і практики господарсько-фінансової
діяльності суб’єктів господарювання, змісту її окремих напрямів та їх взаємозв'язку,
системи показників, що їх характеризують.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Економіка підприємства:
Модуль 1. Економічні засади функціонування підприємства в системі ринкових
відносин
Тема 1.
Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкових відносин
Тема 2.
Поняття ресурсного потенціалу підприємства та його оцінка
Модуль 2. Результати та ефективність виробництва
Тема 3.
Визначення обсягів господарської діяльності підприємства
Тема 4.
Поточні витрати підприємства
Тема 5.
Показники ефективності і рентабельності діяльності підприємства
Тема 6.
Обґрунтування допустимих меж діяльності підприємства
Фінанси підприємства:
Модуль 1. Теоретико-методичні основи функціонування фінансів підприємства
Тема 1.
Основи фінансів та фінансів підприємства
Тема 2.
Організація грошових розрахунків підприємства
Тема 3.
Грошові надходження підприємства
Модуль 2. Управління капіталом підприємства та його фінансовим станом
Тема 4.
Обігові кошти
Тема 5.
Кредитування підприємства
Тема 6.
Фінансове забезпечення відтворення основних засобів
Тема 7.
Оцінювання фінансового стану підприємства
Тема 8.
Фінансова санація підприємств

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

- виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників
діяльності підприємства для обґрунтування управлінських рішень
- оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування підприємства
- знання поняття і економічної сутності фінансів та фінансів підприємства
- знання основних видів і форм організації грошових розрахунків підприємства
- знання видів грошових надходжень підприємства, схеми їх формування і розподілу
- знання форм і цілей кредитування підприємства
- вміння оптимізувати джерела формування основних і обігових коштів підприємства
- вміння оцінювати фінансовий стан підприємства та вживати санаційні заходи
МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
case study, технології ситуативного моделювання, технологій опрацювання
дискусійних питань

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 82 бали.
- Складання кожного письмового модульного контролю (всього) – ~ 18 балів.
- Екзамен – 100 балів.
- Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне кількості балів за
поточну успішність 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 виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
– за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
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

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

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

RD < 34
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