
 

 
 



 

 
 

 

 



 

  
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 
Ресурс годин на вивчення дисципліни «Економіка підприємства» згідно з чинним РНП,  

розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання характеризує 

таблиця 1.  

 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених  на вивчення дисципліни «Економіка 

підприємства» 

 Найменування показників  
Всього  

Розподіл по семестрах  

Семестр 6 

 ДФН  ЗФН  ДФН  ЗФН 

Кількість кредитів ЕСТS   3 - 3 - 

Кількість модулів 1 - 1 - 

Загальний обсяг часу, год 90 - 90 - 

Аудиторні заняття, год, у т. ч.: 32 - 32 - 

лекційні заняття 16 - 16 - 

семінарські заняття - - - - 

практичні заняття  16 - 16 - 

лабораторні заняття - - - - 

Самостійна робота, год, у т.ч. 58 - 58 - 

виконання курсової роботи - - - - 

виконання контрольних  

(розрахунково-графічних) робіт  
10 - 10 - 

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  
10 - 10 - 

опрацювання матеріалу, 

винесеного на самостійне 

вивчення 

25 - 25 - 

підготовка до практичних  

занять та контрольних заходів  
13 - 13 - 

підготовка звітів з 

лабораторних робіт 
- - - - 

підготовка до заліку - - - - 

Форма семестрового контролю 
диференц. 

залік 
- 

диференц. 

залік 
- 



 

2. МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Метою вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є формування базових знань 

основ механізму функціонування підприємства в сучасних вітчизняних умовах та набуття 

студентами практичних навичок щодо їх застосування у майбутній професії. 

Об'єкт вивчення дисципліни – виробнича система підприємства, її функції, призначення.  

Предметом дисципліни «Економіка підприємства» є методи і способи раціонального 

поєднання та ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні 

підприємства. 

Економіка підприємства як певна галузь науки і навчальна дисципліна базується на 

пізнанні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування і 

розвитку суспільного виробництва. Саме виявлення і вивчення конкретних форм прояву цих 

законів і закономірностей в господарській діяльності підприємства можна вважати предметом 

даної дисципліни. Цей предмет за змістом складають: теорія і практика господарювання, 

формування і використання активів підприємства; формування усіх видів витрат, прибуток, 

рентабельність і ефективність господарської та інших видів діяльності підприємства, 

антикризова система господарювання. 

Методологія вивчення дисципліни відповідає процесу пізнання істини: від живого 

споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики. Методологія включає 

емпіричну, теоретичну та прикладну сторони. 

У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен демонструвати такі програмні 

результати навчання передбачені відповідним стандартом вищої освіти України та ОПП: 

ПРН 5 – аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи; 

ПРН 13 – розуміти структури і служби підприємств галузевого машинобудування; 

ПРН 18 – знати принципи технічного забезпечення запасними частинами та витратними 

матеріалами обладнання нафтових і газових промислів. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України: 

Загальних: 

ЗК 2 – здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 3 – здатність планувати та управляти часом; 

ЗК 6 – здатність проведення досліджень на певному рівні; 

ЗК 11 – здатність працювати в команді. 

Фахових: 

ФК 4 – здатність втілювати інженерні розробки у галузевому машинобудуванні з 

урахуванням технічних, організаційних, правових, економічних та екологічних аспектів за усім 

життєвим циклом машини: від проектування, конструювання, експлуатації, підтримання 

працездатності, діагностики та утилізації; 

ФК 6 – здатність оцінювати техніко-економічну ефективність типових систем та їхніх 

складників на основі застосування аналітичних методів, аналізу аналогів та використання 

доступних даних; 

ФК 9 – здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність у сфері галузевого 

машинобудування; 

ФК 14 – здатність розробляти стратегії сервісного обслуговування і ремонту машин та 

обладнання з врахуванням їх технічного стану. 



 
3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1 Зміст лекційних занять 

Шифри 
модулів 

Модулі, змістовні модулі, навчальні елементи 
Обсяг 
годин 

Література 

М1 
Підприємство в сучасній системі господарювання та його ресурсне 

забезпечення 

ЗМ1 Підприємство як суб'єкт господарювання 

2 1,2,3,4,5,13,14 
НЕ2.1 Поняття та основні ознаки підприємства 

НЕ2.2 Правові основи діяльності підприємства 

НЕ2.3 Види підприємств 
НЕ2.4 Об’єднання підприємств 
ЗМ2 Основні засоби підприємств 

4 11,2,3,4,5,1314 

НЕ3.1 Економічна суть і класифікація основних засобів 

НЕ3.2 Облік і оцінка основних засобів 

НЕ3.3 Зношення основних засобів та його види 

НЕ3.4 
Амортизація основних засобів, норми та методи 

нарахування амортизації 

НЕ3.5 Виробнича потужність підприємства. 

НЕ3.6 
Показники, що характеризують структуру, стан, рух 

ефективність використання основних засобів та 

виробничих потужностей 

НЕ3.7 
Шляхи підвищення ефективності використання основних 

засобів та виробничих потужностей підприємств 

ЗМ3 Оборотні засоби підприємств 

2 
1,2,3,4,5, 

13,14 

НЕ4.1 Поняття і економічний зміст оборотних засобів 

НЕ4.2 Склад та структура оборотних засобів. 

НЕ4.3 Кругообіг оборотних засобів 

НЕ4.4 Методи визначення потреби в оборотних засобах 

НЕ4.5 Норма і норматив 

НЕ4.6 
Методика визначення потреби у оборотних засобах за 
окремими елементами 

НЕ4.7 
Оцінка ефективності використання оборотних засобів  
підприємств 

НЕ4.8 
Шлях, підвищення ефективності використання оборотних 
засобів 

ЗМ4 Персонал підприємства 

2 1,2,3,4,5,13,14 

НЕ5.1 Поняття, класифікація та структура персоналу 

НЕ5.2 Категорії персоналу 

НЕ5.3 Визначення чисельності персоналу 

НЕ5.4 Показники руху персоналу 

ЗМ5 
Продуктивність, мотивація і оплата праці персоналу 
підприємства 

 
1,2,3,4,5,13,14 

НЕ6.1 Продуктивність праці і показники її вимірювання 

НЕ6.2 Фактори, що обумовлюють зміни продуктивності праці 

НЕ6.3 Концептуальні характеристики мотивації праці 

НЕ6.4 Сутність, види та принципи оплати праці 

НЕ6.5 Тарифна система та її елементи 

НЕ6.6 Форми та системи оплати праці 

НЕ6.7 Доплати і надбавки до заробітної плати 

НЕ6.8 Системи преміювання. 



 

ЗМ6 Витрати на виробництво 

2 1,2,3,4,5,13,14 

НЕ 1.1 Поняття та види грошового виміру витрат 

НЕ 1.2 Класифікація витрат 

НЕ 1.3 Калькуляція витрат 

НЕ 1.4 Методика калькулювання за окремими статтями витрат 

НЕ 1.5 Кошторис витрат на виробництво 

ЗМ7 Інвестиційні витрати та їх ефективність 

2 1,2,3,4,5,13,14 

НЕ3.1 Суть інвестицій, інвестиційних витрат та інвестиційної 

діяльності 

НЕ3.2 Класифікація інвестицій 

НЕЗ.З Джерела фінансування інвестицій 

НЕ3.4 Оцінка ефективності інвестицій 

ЗМ8 
Фінансово-економічні результати діяльності 

підприємства 

2 1,2,3,4,5,13,14 

Н Е 4. 1  Зміст і форми фінансової діяльності підприємства 

НЕ4.2 
Інформаційна база оцінки результатів діяльності 
підприємства 

НЕ4.3 Дохід, прибуток та рентабельність 

НЕ4.4 Показники структури капіталу 

НЕ4.5 Показники ділової активності 

НЕ4.6 Показники ліквідності та фінансової стійкості 

НЕ4.7 
Показники, що характеризують ефективність діяльності 
підприємства 

 Всього 16  

 

 3.2 Зміст практичних занять 
Шифри 

модулів 

та занять 

Назва модулів та теми занять 
Обсяг 
годин 

Література 

М1 Підприємство в сучасній системі господарювання 
 

 

ЗМ1 

П1.1 
Підприємство як суб'єкт господарювання 2 1,2,3,4,5,13,14 

ЗМ2 

П2.1 

П2.2 

Основні засоби підприємства. 

Показники структури, стану та руху основних засобів. 

Амортизація основних засобів.  

Показники ефективності використання основних засобів 

4 1,2,3,4,5,13,14 

ЗМ3 

П3.1 

П3.2 

Оборотні засоби підприємства. 

Нормування оборотних засобів. 

Показники ефективності використання оборотних 

засобів. 

2 1,2,3,4,5,13,14 

ЗМ4,5 

П4.1 

П5.1 

Персонал підприємства, продуктивність мотивація і оплата 

праці персоналу підприємства. 

Визначення чисельності персоналу підприємства. 

Визначення продуктивності праці. 

2 1,2,3,4,5,13,14 

ЗМ6 

П6.1 

Витрати на виробництво. 

Обчислення витрат на окремі види продукції та роботи 
2 1,2,3,4,5,13,14 

ЗМ7 

П7.1 

П7.2 

П7.3 

Інвестиційні витрати та їх ефективність 

Ефективність інвестицій та інновацій. Експрес-методи 

оцінки ефективності інвестицій. Методи дисконтування 

при оцінці ефективності інвестицій. 

Оцінка ефективності інноваційних проектів. 

2 1,2,3,4,5,13,14 

ЗМ8 Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. 2 1,2,3,4,5,13,14 



 

П8.1 Показники дохідності, прибутковості і рентабельності 

 Всього 16  

 

3.3 Самостійна робота  

 

Самостійна робота полягає у виконання контрольних (розрахунково-

графічних) робіт, опрацюванні матеріалу, викладеного на лекціях, підготовці до 

практичних занять та контрольних заходів та у підготовці до заліку,  відповідно 

до таблиці. 
Шифри 

модулів  
Модулі, змістовні модулі, навчальні елементи 

Обсяг 
годин 

Літера-
тура 

Форма 
звітності 

М1 
Підприємство в сучасній системі господарювання та його ресурсне 

забезпечення 

ЗМ1 Підприємство як суб’єкт господарювання 

3 
1,2,3,4,5, 

13,14 

Усне 
опитування, 

конспект 

НЕ 1.1 Головні напрями діяльності підприємств 

НЕ 1.2 
Юридичні акти, що слугують базою діяльності 

підприємств 

ЗМ2 Основні засоби підприємств 

3 
1,2,3,4,5, 

13,14 

Усне 
опитування, 

конспект 

НЕ 2.1 Техніко-технологічна база підприємства 

НЕ 2.2 
Використання показників технічного рівня для 

обгрунтування напрямів розвитку підприємства 

НЕ 2.3 Види технічного розвитку підприємств 

ЗМ3 Оборотні засоби підприємств 

3 
1,2,3,4,5, 

13,14 

Усне 
опитування, 

конспект 

НЕ 3.1 
Сучасна політика ресурсозбереження та шляхи її 

здійснення 

НЕ 3.2 
Показники та шляхи кращого використання 

матеріальних засобів 

ЗМ4  Персонал підприємства 

2 
1,2,3,4,5, 

13,14 

Усне 
опитування, 

конспект 

НЕ 4.1 Кадрова політика підприємства 

НЕ 4.2 Набір, підготовка і перепідготовка персоналу 

НЕ 4.3 
Зарубіжний досвід формування та ефективного 

використання персоналу 

ЗМ5 
Продуктивність, мотивація і оплата праці 
персоналу підприємства 

3 
1,2,3,4,5, 

13,14 

Усне 
опитування, 

конспект 

НЕ 5.1 Резерви підвищення продуктивності праці 

НЕ 5.3 Система участі у прибутках підприємства 

НЕ 5.4 Розрахунок фонду оплати праці на підприємстві 

ЗМ6 Витрати на виробництво 

3 
1,2,3,4,5, 

13,14 

 
 

Усне 
опитування, 

конспект 

НЕ 6.1 Чинники зниження витрат на виробництво 

продукції 

НЕ 6.2 Індексний метод зниження витрат на 

виробництво 

НЕ 6.3 Шляхи зниження витрат на виробництво 

НЕ 6.4 Прогнозування витрат на виробництво нових 

виробів 

ЗМ7 Інвестиційні витрати та їх ефективність 

3 
1,2,3,4,5, 

13,14 

Усне 
опитування, 

конспект 

НЕ7.1 Види інноваційних процесів 

НЕ7.2 
Сутнісні та організаційні напрями науково- 

технічного прогресу 

НЕ7.З Особливості оцінки інноваційних нововведень 

ЗМ8 Фінансово-економічні результати діяльності 5 1,2,3,4,5, Усне 



 

підприємства. 13,14 опитування, 
конспект 

НЕ8.1 
Сутнісна характеристика окремих видів 

ефективності 

НЕ8.2 Система показників ефективності виробництва 

НЕ8.3 
Резерви  і чинники зростання ефективності 

виробництва на підприємсті 
 

Всього 25   

2 виконання контрольних  

(розрахунково-графічних) робіт 
10  

 

3 
опрацювання матеріалу, викладеного на 
лекціях 

10 
 

 

4 
підготовка до практичних занять та 
контрольних заходів 

13 
 

 

Всього  58   

 

4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1 Основна література 

 

1. Економіка підприємства: Навчальний посібник / О.М. Бандурка, Є.В. Ковальов, М.А. 

Садиков, О.С. Маковоз; за заг. ред. О.М. Бандурки. – Х.: ХНУВС. – 2017. – 192 с. 

2. Економіка підприємства: Навч. посібник / уклад. Н. В. Романченко, Т. В. Кожемякіна, 

К. В. Пічик. — Київ: НаУКМА, 2018. — 343 с. 

3. Економіка підприємства: навч. посіб. / [І. М. Посохов, В. Г. Дюжев, С. В. Сусліков, К. 

О. Тимофєєва] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. «Харків. Політехн. ін-т». – 

Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – 380 с. 

4. Економіка нафтогазових підприємств: навч. посіб. / [Я.С. Витвицький, І.М. Метошоп, 

В.М. Кузьмин та ін.]; за заг. та наук. ред. Я.С. Витвицького та М.О. Данилюка. – Івано-

Франківськ: Симфонія форте, 2013. – 604 с. 

5. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор -

Видавництво, 2016. – 378 с. 

 

4.2 Додаткова література 

6. Zelinska H., Fedorovich I. New approaches to effective management of human resources in 

the market conditions // Management of innovative development the economic entities monograph / 

edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol.  Highher School of Socsal and Economic. – 

Przeworsk: Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. Vol. 1. P.180-189 . 

7. Федорович І.В., Капущак А.В. Дослідження технічного потенціалу 

газотранспортних підприємств та шляхи його підвищення. Молодий вчений. 2019. №1 (65). 

С.250-254. 

8. Федорович І. В. Дослідження процесу планування та організації ремонтних робіт 

на лінійній частині магістральних газопроводів. Оцінка рівня розвитку інфраструктури країни в 

умовах інноваційної економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Дніпро, 23 березня 

2019 р.). Дніпро: 2019р. – С.73-75. 

9. Федорович І.В. Стратегія підприємства як засіб досягнення конкурентної позиції. 

Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії та 

виклики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м.Мукачево, 18-19 квітня 2019р.) Мукачево: 

МДУ, 2019. С.169-171. 

10. Федорович І.В., Зелінська Г.О. Напрями підвищення енергозбереження в системі 

транспортування і зберігання природного газу через систему заходів технічного і 



 

технологічного спрямування. BUILDING INNOVATIONS – 2019: матеріали міжнар. українсько- 

азербайджанської конференції (м. Полтава, 23-24 травня 2019р.) Полтава:, 2019. С.486-489. 

11. Halyna Zelinska, Irina Fedorovych, Uliana Andrusiv, Nataliia Yurchenko. Modeling of 

the Gas Transmission Reliability as a Component of Economical Security of Ukrainian Gas 

Transmission System. In 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic 

Management of Economic System, Ivano-Frankivsk and Polyanytsia village (TC Bukovel), 2019, 

Advances in Economics, Business and Management Research, Vol. 99, рр. (WEB of Science).  

12. Федорович І.В., Петращук М.В. Систематизація внутрішніх чинників впливу на 

відновлення технічного потенціалу підприємств магістрального транспорту газу. Міжнародна 

науково-практична конференція «Напрями розвитку ринкової економіки: нові реалії та 

можливості в умовах інтеграційних процесів» (м. Ужгород, 30 листопада 2019 р.)  

 

4.3 Література та методичне забезпечення  практичних занять 

 

13. Федорович І.В., Кравчук Р.С.  Методичні вказівки для виконання розрахункових 

робіт.  Економіка підприємства.  – Івано-Франківск: ІФНТУНГ, 2020. – 36 с. 

14. Федорович І.В., Гобир І.Б. Методичні вказівки для самостійного вивчення 

дисципліни економіка підприємства. – Івано-Франківск: ІФНТУНГ, 2016. – 24 с. 

15. Федорович І.В., Семенютіна Т.В. Економіка довкілля і природокористування. 

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківск: ІФНТУНГ, 

2017. – 26 с. 

4.4 Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 16. Prometheus: електронний курс "Економіка на кожен день" 
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5 ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ  

Для набуття студентами зазначених компетентностей та програмних результатів 

навчання дисципліни «Економіка підприємства» проводиться у формі лекцій, практичних та 

індивідуальних заняття, групової роботи, бесіди, тестування, розв’язання аналітичних задач, 

роботи з літературою, самостійної роботи, консультацій. 

Загалом у ході вивчення дисципліни «Економіка підприємства» відповідно до наказу 

№150 від 24.06.2021р. використовуються такі методи навчання, а саме: 

МН 1 - словесні методи (МН 1.1 – лекція,  МН 1.2 – розповідь – пояснення, МН 1.3 – 

бесіда); МН 2 - наочні методи (МН 2.4 - комп’ютерні і мультимедійні методи); МН 3 - 

практичні методи (МН 3.1 – вправи, МН 3.4 - практичні роботи); МН 4 – індуктивний метод; 

МН 5 – дедуктивний метод; МН 7 – аналітичний метод; МН 10 - метод  узагальнення; МН 15 - 

проблемно-пошуковий метод; МН 18 - методи самостійної роботи вдома; МН 19 - робота під 

керівництвом викладача; МН 20 - інтерактивні методи (МН 20.1 - кейс-метод, МН 20.2 - 

дискусія, диспут, МН 20.3 - мозковий штурм, МН 20.4 - рольові і ділові ігри, МН 20.7 - бесіда-

діалог). 
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6 ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Семінарські роботи, які здаються з 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (50% від можливої 

максимальної кількості балів за вид діяльності).  

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт 

заборонене. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише за необхідності під час 

навчального процесу. У конспектах самопідготовки до практичних занять необхідно вказувати 

джерела отримання інформації. 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є одним із компонентів оцінювання, 

адже дає змогу отримати максимальний бал за усі види робіт. Пропущені з будь-яких причин 

заняття мають бути відпрацьовані. Відпрацювання пропущених занять здійснюється на 

консультації у присутності викладача. 

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час виконання практичних 

завдань, модульних контрольних та залікових робіт заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). У разі виявлення таких випадків оцінки знижуються по усіх схожих 

роботах. Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу. 

Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). Здобувач вищої освіти 

повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до учасників навчального 

процесу, дотримуватися дисципліни, дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду 

ІФНТУНГ, виконувати графік навчального процесу. 

 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  

 

Поточний контроль полягає в оцінюванні рівня підготовленості здобувачів вищої освіти 

до виконання конкретних робіт, повноти та якості засвоєння здобувачами вищої освіти 

навчального матеріалу за темами, змістовими модулями навчальної дисципліни та виконання 

індивідуальних завдань відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і здійснюється 

викладачами впродовж семестру.  

Підсумковий контроль полягає в оцінюванні рівня досягнення компетентностей 

відповідно до освітньо-професійної програми та включає семестровий контроль і підсумкову 

атестацію здобувача вищої освіти. Узагальнені критерії оцінювання:  

- «відмінно/А», 90 - 100 балів - здобувач вищої освіти виявляє особливі творчі здібності, 

вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті компетентності для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 

обдарування і нахили; 

 - «добре/В», 82 - 89 балів - здобувач вищої освіти вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у стандартних 

ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна; 

 - «добре/С», 75 - 81 балів - здобувач вищої освіти вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її 

на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, 

добирати аргументи для підтвердження думок;  

- «задовільно/D», 67 - 74 бали - здобувач вищої освіти відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна 

кількість суттєвих; 

- «задовільно/Е», 60 - 66 бали - здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом на 

рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні (обсяг 

набутих компетентностей здобувача відповідає мінімальним критеріям);  

- «незадовільно/FХ», 35 - 59 балів - здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу (до 20 %) і 



 

володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, 

елементів, об'єктів і потребує повторного вивчення курсу навчальної дисципліни. 

        Оцінювання знань студентів проводиться за результатами  комплексних контролів за двома 

змістовими модулями ЗМ1 і ЗМ2. Модульний контроль за кожним змістовим модулем 

передбачає контроль теоретичних знань і практичних навиків. Схему нарахування балів при  

оцінюванні знань студентів з дисципліни наведено в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів  

з дисципліни " Економіка підприємства"  

Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 

МФО 8 - Контроль засвоєння теоретичних знань: колоквіум  1 20 

Контроль засвоєння практичних навиків: 30 

МФО 6 – розрахункова робота 1 10 

МФО 6 - розв’язок задач на практичних 10 

МФО 8 - тестовий контроль 1 10 

МФО 8 - Контроль засвоєння теоретичних знань: колоквіум  2 20 

Контроль засвоєння практичних навиків: 30 

МФО 6 - розв’язок задач на практичних 10 

МФО 6 – розрахункова робота 2 10 

МФО 8 - тестовий контроль 2 10 

      Усього 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового проекту 

(роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 


