
 

 



 

 
 



 

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Актуальність вивчення дисципліни у зв’язку із завданнями 

професійної діяльності та навчання. 

Формування готовності фахівців оподаткування до майбутньої 

професійної діяльності нерозривно пов’язане із набуттям компетентностей 

щодо виконання економічних розрахунків та прийняття економічно 

обґрунтованих рішень, оскільки останні є однією з найважливіших складових 

підвищення ефективності виробництва, тобто збільшення відношення 

результатів виробництва до його витрат. Праця майбутніх інженерів полягає 

у систематичному прийнятті конструкторських, технологічних, 

організаційних та інших рішень в умовах постійних змін внутрішніх і 

зовнішніх чинників діяльності.  

Вивчення підприємницької діяльності та економіки підприємства 

відіграє важливу роль у набутті теоретичних знань та практичних навичок у 

галузі виконання економічних розрахунків, проведенні техніко-економічного 

аналізу, обґрунтуванні технічних і організаційних рішень на основі 

економічних критеріїв у рамках майбутньої професійної діяльності; 

ефективного управління виробничими витратами та ціноутворенням; 

розробки заходів щодо підвищення ефективності виробництва і кращого 

використання ресурсів.  

Розвиток економіко-організаційного мислення майбутніх інженерів 

допоможе використовувати здобуті знання для якісного виконання своїх 

професійних обов’язків. 

1.2. Мета дисципліни – формування когнітивних, афективних та 

моторних компетентностей в сфері вивчення і пояснення сутності 

економічного механізму діяльності промислового підприємства, 

організаційних основ створення і функціонування сучасного виробництва, а 

також набуття навичок застосування цих компетентностей у професійній 

діяльності. 

1.3. Завдання дисципліни: 

 опанування термінологічного апарату економічних основ виробництва: 

характеристик матеріальної бази, кадрів; а також економічних та фінансових 

результатів діяльності підприємства; 

 набуття навичок виконувати техніко-економічні розрахунки та 

проводити техніко-економічний аналіз; 

 формування навичок обґрунтовувати наукові, технічні та організаційні 

рішення на основі економічних критеріїв у рамках майбутньої 

професіональної діяльності; 

 формування навичок розробляти заходи підвищення ефективності 

виробництва і кращого використання ресурсів; 

 формування навичок самостійного аналізу фактологічного матеріалу, 

критичного осмислення точок зору на особливості організації, нормування та 

оплати праці для підвищення її продуктивності та якості; 



 

 забезпечення вміння узагальнювати та деталізувати окремі факти, 

явища, механізми, тенденції у економічного аналізу науково-технічної та 

виробничої діяльності та застосовувати методи підвищення ефективності 

виробництва. 

1.4. Передумови для вивчення дисципліни: вивчення основ 

економічної теорії, інформатики, комп’ютерної техніки. 

1.5. Мова викладання: українська. 

1.6. Обсяг навчальної дисципліни та його розподіл за видами 

навчальних занять:  

- загальний обсяг з повним терміном навчання становить 90 годин / 3,0 

кредити, в т.ч. для денної форми навчання: лекції – 30 годин, практичні 

(семінарські) – 15 годин, самостійна робота студентів – 45 годин;  

 загальний обсяг зі скороченим терміном навчання становить 45 годин / 

1,5 кредити, в т.ч. для денної форми навчання зі скороченим терміном 

навчання: лекції – 13 годин, практичні (семінарські) – 13 годин, самостійна 

робота студентів – 19 годин. 

 

 

ІІ ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Освітня компонента «Підприємницька діяльність та економіка 

підприємства» повинна сформувати наступні програмні результати 

навчання, що передбачені Освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалаврів «Комп’ютерні системи та мережі»: 

–  знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, 

економічному, соціальному і екологічному контексті; 

–  мати знання основ економіки та управління проектами; 

–  вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та 

виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з 

урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та 

виробничих інтересів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Підприємницька 

діяльність та економіка підприємства» студент повинен продемонструвати 

достатній рівень сформованості певних результатів навчання через здобуття 

наступних програмних компетентностей: 

- загальні: здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; здатність використовувати знання з основ 

економіки та підприємницької діяльності; 

- фахові: здатність аргументувати вибір методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати, 

обґрунтовувати та захищати прийняті рішення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

продемонструвати достатній рівень сформованості певних результатів 



 

навчання. В узагальненому вигляді їх можна навести так, що після вивчення 

даної дисципліни студент повинен бути здатним: 

- у когнітивній сфері:  

студент здатний продемонструвати знання і розуміння організаційно-

правових основ діяльності підприємства, складу ресурсів його діяльності, 

зокрема основних засобів, оборотних засобів, персоналу підприємства; 

студент здатний продемонструвати знання і розуміння витрат та 

собівартості продукції; ціни на продукцію (послуги) підприємства; 

фінансових результатів та показників ефективності діяльності; фінансової та 

інвестиційної діяльності підприємства; 

- в афективній сфері: 

студент здатний критично осмислювати лекційний та позалекційний 

навчальний матеріал; аргументувати на основі теоретичного матеріалу і 

нормативно-правових документів власну позицію щодо особливості 

сучасного етапу розвитку економіки, ролі та значення промислового 

підприємства у рішенні перспективних і поточних задач, напрямів та 

економічних основ НТП, наукових основ та шляхів підвищення ефективності 

виробництва, економії ресурсів, методів техніко-економічного обґрунтування 

та оптимізації рішень, дискутувати у професійному середовищі з питань 

способів економічного аналізу науково-технічної та виробничої діяльності і 

методів підвищення ефективності виробництва; 

студент здатний співпрацювати із іншими студентами та викладачем в 

процесі обговорення проблемних моментів на лекційних та практичних 

заняттях, при виконанні і захисті індивідуальних завдань; ініціювати і брати 

участь у дискусії з питань навчальної дисципліни, розділяти цінності 

колективної та наукової етики; 

- у психомоторній сфері: 

студент здатний самостійно аналізувати і оцінювати теоретичні 

підходи щодо економічного аналізу науково-технічної та виробничої 

діяльності та прогнозувати тенденції зміни у методах такого аналізу;  

студент здатний слідувати методичним підходам до техніко-

економічного обґрунтування та оптимізації рішень; 

контролювати результати власних зусиль в навчальному процесі та 

коригувати (за допомогою викладача) ці зусилля для ліквідації пробілів у 

засвоєнні навчального матеріалу або формуванні навичок; 

самостійно здійснювати пошук, систематизацію, викладення 

літературного матеріалу та нормативно-правових джерел, розробляти 

варіанти рішень щодо наукових основ та шляхів підвищення ефективності 

виробництва, економії ресурсів та звітувати про виконання індивідуальних 

розрахункових завдань. 

  



 

ІІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Економічні основи виробничої діяльності 

підприємства 

 

Тема Т1. Підприємництво як вид господарської діяльності. 

Організаційно-правові основи діяльності підприємства 

Поняття господарської діяльності згідно з Господарським кодексом 

України. Господарсько-виробничі, організаційно-господарські та 

внутрішньо-господарські відносини, які становлять сферу господарських 

відносин. Підприємництво та некомерційна господарська діяльність. Функції 

підприємництва. Види підприємницької діяльності: виробнича, комерційна, 

фінансова, консультативна. 

Поняття підприємства. Види та організаційні форми підприємств 

залежно від: форми власності, способу утворення (заснування) та 

формування статутного фонду, кількості працюючих та обсягу валового 

доходу від реалізації продукції. 

Поняття господарського товариства. Види господарських товариств: 

акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства 

з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.  

Поняття об’єднання підприємств. Асоціації, корпорації, консорціуми, 

концерни як основні види об’єднань підприємств, їх особливості, рівень 

централізації функцій учасників. 

Організаційна структура управління підприємством. Типи 

організаційних структур: лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, 

дивізіональна, матрична. 

 

Тема Т2. Основні засоби підприємства 

Поняття активів та склад оборотних і необоротних активів 

підприємства. Поняття основних засобів. Класифікація основних засобів для 

цілей бухгалтерського обліку, залежно від виду діяльності підприємства, за 

характером участі основних засобів у сфері матеріального виробництва та 

за роллю в процесі виробництва. Види вартісної оцінки основних засобів: 

первісна, переоцінена, залишкова, середньорічна, амортизована, 

ліквідаційна. 

Поняття зносу, амортизації, строку корисного використання основних 

засобів. Методи нарахування амортизації: прямолінійний, зменшення 

залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, 

кумулятивний та виробничий, сфера їх застосування.  

Методичні основи обчислення та інтерпретація узагальнюючих 

показників використання основних засобів: фондовіддачі, фондомісткості, 

фондоозброєності та рентабельності основних засобів. Методика обчислення, 

інтерпретація та максимально прийнятні значення приватних показників 

використання основних засобів: коефіцієнта екстенсивного, інтенсивного 

навантаження, інтегрального та коефіцієнта змінності. 



 

Тема Т3. Оборотні кошти підприємства 

Поняття оборотних коштів підприємства як сукупності грошових 

коштів підприємства, необхідних для формування й забезпечення кругообігу 

оборотних виробничих засобів і засобів обігу. Поняття оборотних 

виробничих засобів і засобів обігу, склад цих двох груп оборотних засобів.  

Зміст та доцільність нормування оборотних коштів. Нормовані та 

ненормовані оборотні кошти.  

Методика розрахунку та інтерпретація показників ефективності 

використання оборотних коштів: коефіцієнта оборотності оборотних коштів, 

коефіцієнта завантаження, тривалості обороту та рентабельності оборотних 

коштів. Методика розрахунку та інтерпретація абсолютного та відносного 

вивільнення оборотних коштів. 

 

Тема Т4. Персонал підприємства та продуктивність праці 

Поняття «трудові ресурси» та «персонал підприємства». Класифікація 

персоналу підприємства за ознаками: участі у виробничому процесі, 

виконуваними функціями, професіями та спеціальностями, кваліфікаційним 

рівнем.  

Сфера застосування, вихідні дані та порядок розрахунку чисельності 

робітників трьома основними методами: за трудомісткістю робіт, за нормами 

обслуговування та за робочими місцями.  

Поняття  «продуктивність праці», методи її вимірювання. Методика 

розрахунку трудомісткості продукції. Вихідні дані та методичні основи 

визначення виробітку. Середньорічний, середньоденний та 

середньогодинний показники виробітку. 

 

Тема Т5. Оплата і мотивація праці 

Поняття заробітної плати та мінімальної заробітної плати згідно з 

діючим законодавством. Складові витрат на оплату праці: основна та 

додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.  

Тарифна система як основа організації оплати праці на вітчизняних 

підприємствах, її складові:  тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових 

окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). Форми оплати 

праці у рамках тарифної системи: відрядна та почасова, їх переваги та 

недоліки, умови застосування. Системи нарахування заробітної плати у 

межах відрядної форми оплати праці: пряма відрядна, непряма відрядна, 

відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна й акордна. Системи нарахування 

заробітної плати у межах почасової форми оплати праці. 

 

Змістовий модуль 2. Економічний механізм діяльності 

підприємства 
 

Тема Т6. Загальна характеристика продукції 

Економічна сутність категорій «готові вироби», «напівфабрикати», 

«незавершене виробництво».  



 

Вимірники обсягу продукції: натуральні, умовно-натуральні, трудові та 

вартісні. Склад та методика визначення вартісних показників обсягу 

продукції: товарної, валової, реалізованої та чистої продукції. 

 

Тема Т7. Витрати та собівартість продукції 

Поняття витрат. Склад витрат підприємства. Порядок визначення витрат 

за видами діяльності підприємства: основною, операційною, фінансовою, 

інвестиційною, звичайною.  

Склад витрат операційної діяльності підприємства. Склад витрат 

звичайної діяльності підприємства.  

Поняття виробничої собівартості промислової продукції, її склад за 

калькуляційними статтями. Склад собівартості реалізованої продукції. 

 

Тема Т8. Ціни на продукцію (послуги) підприємства 

Співвідношення економічної цінності та ціни продукції. Поняття ціни. 

Класифікація цін залежно від: ступеня участі держави в процесі 

ціноутворення, обліку транспортних та інших супутніх витрат у ціні. 

Порядок формування цін на продукцію підприємства. 

Поняття цінової політики. Сутність активної та пасивної політики цін 

підприємства. Поняття стратегії ціноутворення. Типові стратегії: високих, 

низьких та нейтральних цін. 

Поняття методу ціноутворення. Групи методів ціноутворення: 

витратні, ціннісні, основані на діях конкурентів. Основні методи визначення 

ціни, їх переваги і недоліки, умови застосування. 

 

Тема Т9. Фінансові результати та показники ефективності діяльності 

підприємства 

Поняття доходу та прибутку. Групування показників доходу і прибутку 

в розрізі видів діяльності підприємства. Методика розрахунку показників: 

валового прибутку, прибутку від операційної діяльності, прибутку від 

звичайної діяльності до оподаткування, прибутку від звичайної діяльності, 

чистого прибутку. 

Показники економічної ефективності. Методичні основи визначення 

показників: рентабельності продукції, рентабельності власного капіталу, 

рентабельності сукупних активів підприємства.  

Поняття точки беззбитковості. Аналітичний та графічний методи 

визначення точки беззбитковості. Поняття запасу міцності. Визначення та 

інтерпретація коефіцієнта запасу міцності. 

 

Тема Т10. Фінансова діяльність підприємства 

Поняття фінансової діяльності, фінансових ресурсів підприємства. 

Внутрішні та зовнішні джерела формування фінансових ресурсів.  

Бухгалтерська звітність як основне джерело інформації для проведення 

оцінки фінансового стану підприємства. Методика оцінки, яка включає 

аналіз структури балансу підприємства и оцінку його динаміки; аналіз 



 

поточного рівня ліквідності та платоспроможності, а також прогноз 

платоспроможності підприємства; оцінку фінансової стійкості; аналіз 

рентабельності підприємства; оцінку ділової активності. 

 

Тема Т11. Інвестиційна діяльність підприємства 

Поняття «нововведення», «інвестиції», «капітальні вкладення» та 

взаємозв’язок між ними. Відновлювальні різновиди капітальних вкладень: 

нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переозброєння.  

Поняття та основні характеристики інвестиційного проекту. Зміст 

техніко-економічного, фінансового та загальноекономічного аналізу. Умови, 

за дотримання яких проект може вважатися вивіреним і готовим для передачі 

на стадію детальної розробки та реалізації. 

Підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів. Суть 

концепції вартості грошей з урахуванням часу, поняття та методичні основи 

розрахунку майбутньої та теперішньої вартості грошових потоків. Методичні 

основи визначення та інтерпретації показників чистої теперішньої вартості, 

внутрішньої норми рентабельності, строку окупності. 

 

 

ІV СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1. Розподіл обсягу дисципліни за видами навчальних занять та темами 

  

З повним терміном навчання: 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 

в т.ч. 

Л П (С) Лаб СРС 

Змістовий модуль 1. Економічні основи виробничої діяльності підприємства 

1. Підприємництво як вид господарської 

діяльності. Організаційно-правові основи 

діяльності підприємства 8 2 1   5  

2. Основні засоби підприємства 9 4 2   3  

3. Оборотні кошти підприємства 8 2 2   4 

4. Персонал підприємства та продуктивність праці 8 3 2   3 

5. Оплата і мотивація праці 9 2 2   5 

Змістовий модуль 2. Економічний механізм діяльності підприємства 

6. Загальна характеристика продукції 6 2 1   3 

7. Витрати та собівартість продукції 9 4 1   4 

8. Ціни на продукцію (послуги) підприємства 9 3 1   5 

9. Фінансові результати та показники 

ефективності діяльності підприємства 8 3 1   4 

10. Фінансова діяльність підприємства 8 2 1   5 

11. Інвестиційна діяльність підприємства 8 3 1   4 

Усього годин 90 30 15 

 

45 



 

Зі скороченим терміном навчання: 

 

 

Л – лекції, П (С) – практичні (семінарські) заняття, Лаб – лабораторні 

заняття, СРС – самостійна робота студентів.  

 

 

4.2   Тематика практичних занять 

 
№ 

з/п 

Тема заняття 

1.  Підприємництво як вид господарської діяльності. Організаційно-правові основи діяльності 

підприємства 

2.  Основні засоби підприємства 

3.  Оборотні кошти підприємства 

4.  Персонал підприємства та продуктивність праці 

5.  Оплата і мотивація праці. Модульний контроль №1 

6.  Витрати та собівартість продукції. Ціни на продукцію (послуги) підприємства 

7.  Фінансові результати та показники ефективності діяльності підприємства. Фінансова діяльність 

підприємства 

8.  Інвестиційна діяльність підприємства. Модульний контроль №2 

 

 

4.3   Перелік індивідуальних завдань 

 
№ 

з/п 

Назва теми або тем, з яких 

виконується індивідуальне 

завдання 

Назва і вид індивідуального завдання 

1.  7. Витрати та собівартість 

продукції 

8. Ціни на продукцію (послуги) 

підприємства 

Розрахунково-аналітичне завдання «Розрахунок виробничої 

собівартості та ціни продукції у вигляді калькуляції» 

  

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 

в т.ч. 

Л П (С) Лаб СРС 

Змістовий модуль 1. Економічні основи виробничої діяльності підприємства 

1.  Підприємництво як вид господарської 

діяльності. Організаційно-правові основи 

діяльності підприємства 4 1 1   2 

2. Основні засоби підприємства 5 2 2   1 

3. Оборотні кошти підприємства 5 2 2   1 

4. Персонал підприємства та продуктивність 

праці 4 1 1   2 

5. Оплата і мотивація праці 4 1 1   2 

Змістовий модуль 2. Економічний механізм діяльності підприємства 

6. Загальна характеристика продукції 3 1 1   1 

7. Витрати та собівартість продукції 4 1 1   2 

8. Ціни на продукцію (послуги) підприємства 4 1 1   2 

9. Фінансові результати та показники 

ефективності діяльності підприємства 4 1 1   2 

10. Фінансова діяльність підприємства 4 1 1   2 

11. Інвестиційна діяльність підприємства 4 1 1   2 

Усього годин 45 13 13   19 



 

V КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

Контроль знань здобувачів здійснюється за рейтинговою  

накопичувальною (100-бальною) системою, яка передбачає складання 

обов’язкових контрольних точок. 

Максимальна кількість балів (100)  при  оцінюванні  знань з навчальної 

дисципліни, яка завершується екзаменом, формується з двох частин, з 

коефіцієнтом 0,5 кожна:  

– за поточну успішність 100балів (сума балів, зароблена у семестрі, але 

не менше 55);  

– на екзамені 100балів (мінімально необхідна кількість балів за 

екзамен 55).   

Контрольні заходи включають: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних занять і оцінюється сумою набраних 

балів; 

модульний контроль, що проводиться у формі модульних контрольних 

робіт і має на меті оцінку результатів навчання здобувача після вивчення 

матеріалу; 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі 

семестрового екзамену. 

Оцінювання знань здобувача під час занять та виконання 

індивідуальних завдань проводиться за такими критеріями:  

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються; ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної 

дисципліни; ознайомлення з рекомендованою літературою; вміння 

поєднувати теорію з практикою при розгляді ситуацій, розв'язанні задач, 

проведенні розрахунків у процесі виконання індивідуальних завдань та 

завдань, винесених на розгляд в аудиторії; логіка, структура, стиль викладу 

матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії;здатність 

проводити критичну та незалежну оцінку певних проблемних питань;вміння 

здійснювати узагальнення інформації,обґрунтовувати свою власну точку 

зору та робити висновки; грамотність подачі матеріалу та оформлення 

роботи. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання 

позааудиторної самостійної роботи здобувачів є: глибина і міцність знань, 

рівень мислення, вміння систематизувати знання за окремими темами, вміння 

робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, вміння 

знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, 

самореалізація на практичних заняттях.  

Підсумковий контроль знань та компетентностей здобувачів ВО з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового 

екзамену, завданням якого є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, 



 

здатності творчого використання накопичених знань, вміння формулювати 

своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

Переведення набраних здобувачем балів за 100-бальною шкалою в 

оцінки за національною (5-бальною) шкалою та шкалою EСTS здійснюється 

в відповідності до таблиці: 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи) 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81 – 89 В 

добре  
75 – 80 С 

65 – 74 D 
задовільно  

55–64 Е  

30–54 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незараховано з можливістю 

повторного складання 

0 – 29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

VІ СЕМЕСТРОВИЙ ГРАФІК  

 

Склад і графік складання контрольних точок дисципліни 

«Підприємницька діяльність та економіка підприємства», форми і терміни 

контролю для денної форми навчання: 

 
№ Назва і стислий зміст контрольного заходу Рейтингова 

оцінка 

Тиждень 

min max 

1 2 3 4 5 

1 Аудиторна робота здобувача оцінюється на основі його 

відповідей на заняттях, активності у роботі протягом 

семестру. Поточний контроль – усне опитування в ході 

лекцій та практичних заняттях,  оцінювання правильності 

вирішення тестових, практичних та ситуаційних завдань на 

практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. 

Здобувач здатний продемонструвати критичне осмислення 

лекційного та позалекційного матеріалу, брати 

кваліфіковану участь у дискусії з наведенням аргументації. 

 

0 10 1-14 

2 Модульна контрольна робота №1 проводиться в години 

практичних занять протягом 2 аудиторних годин (Здобувач 

здатний виконати розрахунково-аналітичні завдання за 

темами:  основні засоби підприємства, оборотні кошти 

підприємства, персонал підприємства та продуктивність 

праці, оплата праці). 

 

30 45 6 



 

 

 

Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань 

здобувачів дистанційної форми навчання: 

 
№ Назва і стислий зміст контрольного заходу Рейтингова 

оцінка 

min max 

1 Поточний контроль (коефіцієнт вагомості=0,4) 

Тестова контрольна робота, яка виконується здобувачем 

індивідуально в системі «Moodle» 

 

55 100 

2 Підсумковий контроль (коефіцієнт вагомості=0,6) 

(Письмовий екзамен) 

Здобувач виконав аналітично-розрахункові завдання та навів 

аргументовані відповіді на питання, що відповідають 

програмним результатам навчання з дисципліни 

 

55 100 

 

 

VI РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Основна література 

 

1. Економіка підприємства : підруч. / за ред. С. Ф. Покропивного. К. : 

КНЕУ, 2006. 528 с. 

2. Єрфорт І. Ю., Єрфорт О. Ю. Економіка промислового підприємства : 

навчальний посібник. Краматорськ: ДДМА, 2013. 220 с. 

1 2 3 4 5 

3 Індивідуальне завдання №1 проводиться в години 

практичних занять протягом 2 аудиторних годин (Здобувач 

виконує розрахунково-аналітичне завдання з визначення 

виробничої собівартості та ціни продукції підприємства у 

вигляді калькуляції за типовою номенклатурою 

калькуляційних статей ). 

 

5 10 10 

4 Письмове теоретичне опитування проводиться в години 

лекційних занять протягом 1 аудиторної години (Здобувач 

виконує  тестові теоретичні  запитання, що відповідають 

програмним результатам навчання з дисципліни ). 

 

20 35 13 

Оцінка поточної успішності за 100-бальною шкалою  

(коефіцієнт вагомості=0,5) 

 

55 100  

Підсумковий контроль 

(коефіцієнт вагомості=0,5) 

(Екзамен) 

 

55 100  

Загальний рейтинг = 0,5*оцінка поточної успішності+0,5*оцінка підсумкового контролю 



 

Допоміжна література 

 

3. Афанасьєв М. В., Плоха О. Б.  Економіка підприємства : підручник. К.: 

Ліра-К, 2013. 664 с. 

4. Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. К.: Ліра-К, 2013. 368 с. 

5. Грибик І. І. Економіка та управління підприємством: теорія і 

практика : навч. посіб. К.: Ліра-К, 2014. 428 с. 

6. Шарко М. В., Мєшкова-Кравченко Н. В., Радкевич О. М. Економіка 

пидприємства : навч. посіб. Херсон : Олді-плюс, 2014. 436 с. 

7. Яркіна Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. Київ : Ліра-К, 

2015. 498 с. 

8. Доберчак Н. І. Економіка виробництва : навч. посіб. К.: Ліра-К, 2015. 

258 с. 

9. Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку : 

навч. посіб. / за заг. ред. В. С. Пономаренка. К.: Ліра-К, 2013. 152 с. 

10. Захарченко В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. К.: Ліра-К, 

2014. 300 с. 

 

Web-ресурси 
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