
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Економіка 

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
Навчально-науковий  інститут  бізнесу,  економіки  та
менеджменту.  Кафедра  управління  імені  Олега
Балацького

Розробник(и) Жулавський Аркадій Юрійович

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рівень, QF-LLL
– 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни 16 тижнів протягом 3-го семестру

Обсяг навчальної дисципліни

Обсяг дисципліни становить 5 кред. ЄКТС, 150 год., з
яких 48 год. становить контактна робота з викладачем
(24 год. лекцій,24 практичних занять), заочна форма -
контактна робота з викладачем становить 8 годин (4
год.лекції,  4  год.  практичні  заняття),  142  години
становить самостійна роота

Мова викладання Українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни

Обов`язкова навчальна дисципліна для всіх освітніх
програм спеціальностей 101 "Екологія", 102 "Хімія",
131  "Прикладна  механіка" ,  133  "Галузеве
машинобудування",  183  "Технології  захисту
навколишнього  середовища"

Передумови для вивчення
дисципліни Передумови для вивчення відсутні

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни “Економіка” є оволодіння студентами теоретичними знаннями з основ
економіки підприємства, в тому числі сутності підприємства, ресурсного забезпечення підприємства:
основних  засобів,  оборотних  засобів,  оплати  праці  на  підприємстві,  планування,  інвестиційної
діяльності, фінансово-економічних результатів діяльності та ефективності підприємства в ринкових
умовах, набуття практичних вмінь і навичок щодо використання теорії економіки підприємства в
управлінні.

4. Зміст навчальної дисципліни



Тема 1 ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ І ОБ’ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
 

Підприємство  як  об’єкт  вивчення  економіки.  Поняття  про  підприємство  як  суб’єкт
господарювання.  Види  підприємств.  Види  об’єднань  підприємств.  Зовнішнє  середовище
функціонування  підприємств.  Державне  регулювання  діяльності  підприємств.

Тема  2  ОСНОВНІ  ЗАСОБИ  ПІДПРИЄМСТВА  ТА  ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ
 

Суть  і  значення  основних  засобів  підприємства.  Класифікація  і  структура  основних  засобів.
Оцінка  основних  засобів.  Знос  та  амортизація  основних  засобів.  Показники  використання
основних засобів. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів.

Тема 3 ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА
 

Економічна суть і склад оборотних засобів підприємства. Кругообіг оборотних засобів. Джерела
утворення  оборотних  засобів.  Нормування  оборотних  засобів.  Показники  використання
оборотних  засобів.  Шляхи  покращення  використання  оборотних  засобів.

Тема 4 ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ.
 

Персонал підприємства, його класифікація. Продуктивність праці та її планування. Планування
чисельності на підприємстві.

Тема 5 ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 

Поняття та види заробітної плати. Тарифна система та її елементи. Форми та системи оплати
праці. Мотивація персоналу.

Тема 6 ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.
 

Зміст, показники та вимірники виробничої програми. Виробнича потужність підприємства.

Тема 7  ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ.ЦІНОУТВОРЕННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
 

Поняття  витрат  та  собівартості  продукції.  Класифікація  витрат.  Кошторис  виробництва.
Собівартість продукції. Калькуляція собівартості. Економічна суть і функції цін. Фактори, що
впливають на рівень цін. Види цін. Методи ціноутворення.

Тема  8  ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  І  ЕФЕКТИВНІСТЬ  ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
 

Формування доходу підприємства. Прибуток підприємства і його формування в умовах ринкових
відносин. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

Тема 9 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ.
 

Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. Класифікація інвестицій. Джерела фінансування
інвестицій. Оцінка ефективності інвестицій.

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН1 Визначати принципи економічної науки, особливості функціонування економічних
систем.

РН2 Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій обґрунтування пропозицій
щодо прийняття управлінських рішень підприємств.



РН3 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення
економічних задач підприємства

РН4
Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати
функціональні  сфери,  розраховувати  відповідні  показники  які  характеризують
результативність  їх  діяльності.

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів
Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна.
Для спеціальності 101 Екологія:

ПР8 Уміти  проводити  пошук  інформації  з  використанням  відповідних  джерел  для
прийняття обґрунтованих рішень.

ПР9 Демонструвати  навички  оцінювання  непередбачуваних  екологічних  проблем  і
обдуманого  вибору  шляхів  їх  вирішення.

ПР15 Уміти  пояснювати  соціальні,  економічні  та  політичні  наслідки  впровадження
екологічних  проектів.

Для спеціальності 102 Хімія:

ПР13 Аналізувати та  оцінювати дані,  синтезувати нові  ідеї,  що стосуються  хімії  та  її
прикладних застосувань.

ПР15
Спроможність  використовувати  набуті  знання  та  вміння  для  розрахунків,
відображення  та  моделювання  хімічних  систем  та  процесів,  обробки
експериментальних  даних.

ПР25 Оцінювати та мінімізувати ризики для навколишнього середовища при здійсненні
професійної діяльності.

Для спеціальності 131 Прикладна механіка:

ПР13 Оцінювати техніко-економічну ефективність виробництва;

Для спеціальності 133 Галузеве машинобудування:

ПР4 Здійснювати  інженерні  розрахунки  для  вирішення  складних  задач  і  практичних
проблем у галузевому машинобудуванні.

ПР13 Розуміти структури і служби підприємств галузевого машинобудування

Для спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища:

ПР6
Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі
природозахисних  технологій  відповідно  екологічного  імперативу  та  концепції
сталого  розвитку.

ПР7 Здійснювати  науково-обґрунтовані  технічні,  технологічні  та  організаційні  заходи
щодо запобігання забруднення довкілля

ПР8

Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення
параметрів  роботи  окремих  видів  обладнання,  техніки  і  технологій  захисту
навколишнього середовища, використовуючи знання фізико-хімічних властивостей
полютантів,  параметрів технологічних процесів та нормативних показників стану
довкілля.



ПР11

Вміти застосувати знання з вибору та обґрунтування методів та технологій збирання,
сортування,  зберігання,  транспортування,  видалення,  знешкодження  і  переробки
відходів виробництва й споживання; оцінювати їх вплив на якісний стан об’єктів
довкілля та умови проживання і безпеку людей.

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять

Тема 1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ І ОБ’ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Лк1 "ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ І ОБ’ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН" (денна)
 

Підприємство  як  об’єкт  вивчення  економіки.  Поняття  про  підприємство  як  суб’єкт
господарювання.  Види  підприємств.  Види  об’єднань  підприємств.  Зовнішнє  середовище
функціонування  підприємств.  Державне  регулювання  діяльності  підприємств.

Пр1 "ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ І ОБ’ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН" (денна)
 

Підприємство  як  об’єкт  вивчення  економіки.  Поняття  про  підприємство  як  суб’єкт
господарювання.  Види  підприємств.  Види  об’єднань  підприємств.  Зовнішнє  середовище
функціонування  підприємств.  Державне  регулювання  діяльності  підприємств.

Тема 2. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ

Лк1  "ОСНОВНІ  ЗАСОБИ  ПІДПРИЄМСТВА  ТА  ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ"  (заочна)
 

.  Класифікація  і  структура  основних  засобів.  Оцінка  основних  засобів.Знос  та  амортизація
основних засобів. Показники використання основних засобів

Лк2  "ОСНОВНІ  ЗАСОБИ  ПІДПРИЄМСТВА  ТА  ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ  (частина  1)"  (денна)
 

Сутність і значення основних засобів підприємства. Класифікація і структура основних засобів.
Оцінка основних засобів.

Лк3  "ОСНОВНІ  ЗАСОБИ  ПІДПРИЄМСТВА  ТА  ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ  (частина  2)"  (денна)
 

Знос  та  амортизація  основних  засобів.  Показники  використання  основних  засобів.  Шляхи
підвищення ефективності використання основних засобів.

Пр1  "ОСНОВНІ  ЗАСОБИ  ПІДПРИЄМСТВА  ТА  ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ"  (заочна)
 

Задачі для визначення первісної і залишкової вартості середньорічної вартості основних засобів,
визначення зносу і амортизації, показників використання основних засобів.

Пр2  "ОСНОВНІ  ЗАСОБИ  ПІДПРИЄМСТВА  ТА  ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ"  (денна)
 

Задачі для визначення зносу і амортизації, показників використання основних засобів

Пр3  "ОСНОВНІ  ЗАСОБИ  ПІДПРИЄМСТВА  ТА  ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ"  (денна)
 

Задачі для визначення первісної і залишкової вартості середньорічної вартості основних засобів



Тема 3. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА

Лк2 "ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА" (заочна)
 

Джерела утворення оборотних засобів. Нормування оборотних засобів. Показники використання
оборотних засобів.

Лк4 "ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА." (денна)
 

Економічна суть і склад оборотних засобів підприємства. Кругообіг оборотних засобів. Джерела
утворення  оборотних  засобів.  Нормування  оборотних  засобів.  Показники  використання
оборотних  засобів.  Шляхи  покращення  використання  оборотних  засобів.

Пр2 "ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА" (заочна)
 

Задачі  для  визначення,  показників  використання  оборотних  засобів,  виробничих  запасів,
матеріалоємності  продукції

Пр4 "ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА" (денна)
 

Задачі  для  визначення,  показників  використання  оборотних  засобів,  виробничих  запасів,
матеріалоємності  продукції.

Тема 4. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ.

Лк3 "ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ" (заочна)
 

Персонал підприємства, його класифікація. Планування чисельності на підприємстві.

Лк5 "ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ." (денна)
 

Персонал підприємства, його класифікація. Продуктивність праці та її планування. Планування
чисельності на підприємстві.

Пр3 "ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ" (заочна)
 

Задачі для визначення чисельності персоналу.

Пр5 "ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ." (денна)
 

Задачі  та  тести  для  визначення  чисельності  персоналу,  показників  плинності  кадрів,
продуктивності  праці.

Тема 5. ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Лк4 "ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ" (заочна)
 

Поняття та види заробітної плати. Тарифна система та її елементи.

Лк6 "ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ" (денна)
 

Поняття та види заробітної плати. Тарифна система та її елементи. Форми та системи оплати
праці. Мотивація персоналу

Пр4 "ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ" (заочна)
 

Задачі з розрахунку оплати праці при використанні різних форм і систем заробітної плати.



Пр6 "ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ" (денна)
 

Задачі з розрахунку оплати праці при використанні різних форм і систем заробітної плати.

Тема 6. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

Лк5 "ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА." (заочна)
 

Зміст, показники та вимірники виробничої програми. Виробнича потужність підприємства. Види
виробничої потужності та їх розрахунок

Лк7 "ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. (частина
1)" (денна)
 

Зміст, показники та вимірники виробничої програми. Поняття виробничої програми. Формування
виробничої програми. Система показників виробничої програми.

Лк8 "ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. (частина
2)" (денна)
 

Виробнича  потужність  підприємства.  Поняття  виробничої  потужності.  Чинники  впливу  на
величину виробничої потужності. Види виробничої потужності та їх розрахунок. Обгрунтування
виробничої програми виробничою потужністю.

Пр5 "ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА." (заочна)
 

Задачі  з  визначення  показників  виробничої  програми.  Обгрунтування  виробничої  програми
виробничими потужностями.

Пр7 "ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА." (денна)
 

Задачі  з  визначення  показників  виробничої  програми.  Обгрунтування  виробничої  програми
виробничими потужностями.

Тема 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ.ЦІНОУТВОРЕННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВІ

Лк6  "ВИТРАТИ  ВИРОБНИЦТВА  ТА  СОБІВАРТІСТЬ  ПРОДУКЦІЇ.  ЦІНОУТВОРЕННЯ  НА
ПІДПРИЄМСТВІ" (заочна)
 

Собівартість продукції. Калькуляція собівартості. Види цін. Методи ціноутворення.

Лк9  "ВИТРАТИ  ВИРОБНИЦТВА  ТА  СОБІВАРТІСТЬ  ПРОДУКЦІЇ.  ЦІНОУТВОРЕННЯ  НА
ПІДПРИЄМСТВІ (частина 1)" (денна)
 

Поняття  витрат  та  собівартості  продукції.  Класифікація  витрат.  Кошторис  виробництва.
Собівартість  продукції.

Лк10  "ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ.  ЦІНОУТВОРЕННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВІ (частина 2)" (денна)
 

Калькуляція собівартості. Економічна суть і функції цін. Фактори, що впливають на рівень цін.
Види цін. Методи ціноутворення.

Пр6  "ВИТРАТИ  ВИРОБНИЦТВА  ТА  СОБІВАРТІСТЬ  ПРОДУКЦІЇ.  ЦІНОУТВОРЕННЯ  НА
ПІДПРИЄМСТВІ" (заочна)
 

Задачі з розрахунку кошторису витрат, . визначення калькуляції собівартості продукції



Пр8  "ВИТРАТИ  ВИРОБНИЦТВА  ТА  СОБІВАРТІСТЬ  ПРОДУКЦІЇ.  ЦІНОУТВОРЕННЯ  НА
ПІДПРИЄМСТВІ" (денна)
 

Задачі для визначення калькуляції собівартості продукції. Формування цін на продукцію

Пр9  "ВИТРАТИ  ВИРОБНИЦТВА  ТА  СОБІВАРТІСТЬ  ПРОДУКЦІЇ.  ЦІНОУТВОРЕННЯ  НА
ПІДПРИЄМСТВІ" (денна)
 

Задачі та тести з розрахунку кошторису витрат

Тема  8.  ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  І  ЕФЕКТИВНІСТЬ  ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

Лк7  "ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  І  ЕФЕКТИВНІСТЬ  ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА"  (заочна)
 

Формування доходу підприємства

Лк11  "ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  І  ЕФЕКТИВНІСТЬ  ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА"  (денна)
 

Формування доходу підприємства. Прибуток підприємства і його формування в умовах ринкових
відносин. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

Пр7  "ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  І  ЕФЕКТИВНІСТЬ  ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА"  (заочна)
 

Задачі з розрахунку доходу, прибутку і рентабельності виробництва.

Пр10  "ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  І  ЕФЕКТИВНІСТЬ  ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА"  (денна)
 

Задачі  з  розрахунку  доходу,  прибутку  і  рентабельності  виробництва.  Оцінка
фінансово-економічного  стану  підприємства.

Тема 9. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ.

Лк12 "ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ" (денна)
 

Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. Класифікація інвестицій. Джерела фінансування
інвестицій. Оцінка ефективності інвестицій.

Пр11 "ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ" (денна)
 

Задачі для визначення економічної ефективності інноваційних проектів

Пр12 "ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ" (денна)
 

Задачі та тести визначення економічної ефективності інвестицій та інвестиційних проектів.

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Виконання практичних завдань

НД2 Електронне навчання у системі Google meet

НД3 Конспектування

НД4 Підготовка до атестації



НД5 Підготовка до лекцій

НД6 Підготовка до практичних занять

НД7 Підготовка до семінарського заняття

8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Інтерактивні лекції

МН2 Практико-орієнтоване навчання

МН3 Проблемний семінар

Лекції  проводяться  за  допомогою  Google  Meet:  meet.google.com/dwc-cvxs-nxd.  Тестування
проводиться на платформі Lectur.ed. soft skills (комунікабельність, креативність, логічне мислення),
які формуються у студента після вивчення дисципліни.

Лекції  надають  студентам  матеріали  з  теоретичних  та  методологічних  основ  економіки,  що  є
основою для самостійного навчання здобувачів  вищої  освіти (РН 1,  РН 2,  РН 3,  РН 4).  Лекції
доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати теоретичні
знання  на  практичних  прикладах  (РН  3,  РН  4).  Практико-орієнтоване  навчання  передбачає
оволодіння студентами практичними навичками щодо оцінки результатів та ефективності діяльності
підприємства.  (РН  2,  РН  3,  РН  4).  Під  час  командної  роботи  студенти  розвивають  навички
самостійного навчання, ,  та аналітичного мислення, що дозволить їм формулювати обґрунтовані
власні висновки про стан, умови, проблеми та перспективи вирішення ключових питань з економіки
підприємства. Самостійному навчанню сприятиме підготовка до лекцій, практичних та семінарів

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання

Шкала
оцінювання

ECTS
Визначення

Чотирибальна
національна

шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

А Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100

В Вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре) 82 ≤ RD < 89

С Загалом  правильна  робота  з  певною  кількістю
помилок 4 (добре) 74 ≤ RD < 81

D Непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73

E Виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63

FX Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59

F Необхідний  повторний  курс  з  навчальної
дисципліни 2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Настанови викладача в процесі виконання практичних завдань



МФО2 Перевірка та оцінювання письмових завдань

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Поточні контрольні роботи (проміжний модульний контроль)

МСО2 Складання комплексного письмового модульного контролю

Контрольні заходи:

3 семестр 100 балів

МСО1. Поточні контрольні роботи (проміжний модульний контроль) 48

12x4 48

МСО2. Складання комплексного письмового модульного контролю 52

2x26 52

Контрольні заходи в особливому випадку:

3 семестр 100 балів

МСО1. Поточні контрольні роботи (проміжний модульний контроль) 48

12x4 48

МСО2. Складання комплексного письмового модульного контролю 52

2x26 52

Студент, який протягом навчального періоду виконав всі заплановані види навчальної роботи та за
наслідками  модульних  атестацій  набрав  необхідну,  яка  відповідає  позитивній  оцінці,  кількість
рейтингових балів не менше 60, отримує семестрову оцінку у відповідності до набраних рейтингових
балів.  Складання  заходу  підсумкового  семестрового  контролю  з  метою  підвищення  позитивної
оцінки не здійснюється. Студент, який протягом поточної роботи не набрав кількість рейтингових
балів,  що  відповідає  позитивній  оцінці,  але  не  менше  35  балів,  зобов'язаний  складати  захід
підсумкового  семестрового  контролю,  яке  здійснюється  після  завершення  останнього
модульно-атестаційного  циклу  у  семестрі  або  екзаменаційної  сесії,  якщо  вона  передбачена,  за
додатковою відомістю семестрової  атестації  (першою незадовільною оцінкою вважається та,  що
отримана за наслідками модульних атестацій, яка виставляється в основну відомість семестрової
атестації). Студент має право на два складання ПСК: викладачу та комісії. У разі незадовільного
складання підсумкового семестрового контролю комісії студент отримує оцінку «незадовільно» («F»
за шкалою ECTS) і відраховується з університету. При успішному складанні заходу підсумкового
семестрового контролю використовується оцінка «задовільно», яка засвідчує виконання студентом
мінімальних  вимог  без  урахування  накопичених  балів  («Е»  за  шкалою  ECTS)  із  визначенням
рейтингового  балу  60.  Студент,  який  за  наслідками  модульних  атестацій  набрав  менше  35
рейтингових  балів,  не  допускається  до  підсумкового  семестрового  контролю,  отримує  оцінку
«незадовільно» (за шкалою ECTS – «F») і відраховується з університету.

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Бібліотечні фонди

ЗН2 Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережи



© Центр інформаційних систем

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Основна література

1 Бойчик І.М.Економіка підприємства: підручник [Електронний ресурс]/ І.М.Бойчик. –К.: Кондор
-Видавництво, 2016. –378 с.- Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/

2
Дмитрієв І.А.Економіка підприємства: навчальний посібник для практичних занять і самостійної
роботи студентів вищих навчальних закладів / І.А.Дмитрієв, І.Ю. Шевченко.-X.:ФОП Бровін
О.В.,2018.-292с.

Допоміжна література

3 Економіка  підприємства:  конспект  лекцій/укладач  О.Г.Дегтяренко  .-  Суми:  Сумський
державний  університет,  2017.-90  с

4
Лойко В.В., Макаровська Т.П. Економіка підприємства: навч. посібн. [Електронний ресурс]/ В.В.
Л о й к о ,  Т . П .  М а к а р о в с ь к а  – К . :  К Н У Т Д ,  2 0 1 5 .  – 2 6 7 с . -  Р е ж и м  д о с т у п у :
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22363/1/%D0%9B%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%


