




 

ЗМІСТ 
стор. 

1. Вступ…………………….................................................................................... 4 

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................... 4 

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни ..................................................... 4 

2.2.  Домашнє завдання…….…………………..………………………………….. 6 

2.3.  Курсова робота…….….…………………..………………………………….. 6 

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................... 7 

3.1. Список рекомендованих джерел..................................................................... 7 

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методич-   

них матеріалів до технічних засобів навчання……………………............. 

 

7 

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ….... 8 

 



 Система менеджменту якості. 
Робоча навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Економіка підприємства" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РНП 11.01.01 – 01-2017 

Стор. 2 із 12 

 

 

 

1. ВСТУП 

Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної 

програми дисципліни «Економіка підприємства» та «Методичних вказівок до 

розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 

дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз, 

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 

навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх 

видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань 

та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 

модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за 

багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  

  РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, 

контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової 

семестрової та підсумкової рейтингових оцінок. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  занять, (год.) 

Усього Лекції Практичні СРС 

1 2 3 4 5 6 

3 семестр 

Модуль №1 "Основи підприємництва" 

1.1 Теорії та моделі підприємств 14 4 4 6 

1.2 Основи підприємництва. Види підприємств, 
їх організаційно-правові форми 

8 2 2 4 

1.3 Економіка природокористування 8 2 2 4 

1.4 Зовнішнє середовище господарювання 
підприємств 

10 4 2 4 

1.5 Структура та управління підприємствами 14 4 4 6 

1.6 Ринок і продукція 10 4 2 4 

1.7 Товарна та цінова політика підприємства 10 4 2 4 

1.8 Модульна контрольна робота №1 6 2 - 4 

Усього за модулем №1 80 26 18 36 

Модуль №2 "Ресурсне забезпечення діяльності підприємства в системі ринкових 

відносин" 

2.1 Прогнозування та планування діяльності 

підприємства 

8 2 2 4 

2.2 Обґрунтування виробничої програми 

підприємства 

8 2 2 4 

2.3 Персонал підприємства, продуктивність і 

оплата праці 

12 4 2 6 
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2.4 Інтелектуальний капітал 8 2 2 4 

1 2 3 4 5 6 

2.5 Основний капітал 12 4 2 6 

2.6 Оборотний капітал 8 2 2 4 

2.7 Інвестиції  10 4 2 4 

2.8 Інноваційна діяльність 6 2 2 2 

2.9 Модульна контрольна робота №2 6 2 - 4 

2.10 Виконання домашнього завдання № 1 8 - - 8 

Усього за модулем №2 86 24 16 46 

Усього за 3 семестр 166 50 34 82 

4 семестр 

Модуль №3 "Основні результативні показники господарської діяльності 

підприємства" 

3.1 Техніко-технологічна база і виробнича 
потужність підприємства  

6 2 2 2 

3.2 Матеріально-технічне забезпечення і 
виробнича логістика 

10 4 2 4 

3.3 Організація операційної діяльності  6 2 2 2 

3.4 Системи забезпечення 
конкурентоспроможності продукції 

6 2 2 2 

3.5 Витрати підприємства  8 2 2 4 

3.6 Фінансово-економічні результати суб’єктів 
господарювання 

12 4 4 4 

3.7 Оцінювання ефективності інноваційно-
інвестиційної діяльності 

6 2 2 2 

3.8 Модульна контрольна робота №3 4 - 2 2 

Усього за модулем №3 58 18 18 22 

Модуль №4 "Економіка авіаційної сфери " 

4.1 Ефективність діяльності авіапідприємства та 
його конкурентоспроможність 

12 4 4 4 

4.2 Сучасні моделі розвитку авіапідприємств 10 4 2 4 

4.3 Особливості авіатранспорту, як галузі 
матеріального виробництва 

6 2 2 2 

4.4 Оптимізація бізнес-процесів авіапідприємства 6 2 2 2 

4.5 Економічна безпека підприємства 8 2 2 4 

4.6 Модульна контрольна робота №4 4 - 2 2 

Усього за модулем №4 46 14 14 18 

Модуль №5 "Курсова робота" 

5.1 Обґрунтування ефективності розвитку 
підприємства 

30 - - 30 
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Усього за модулем №5 30 - - 30 

Усього за 4 семестр 134 32 32 70 

Усього за навчальною дисципліною 300 82 66 152 

2.2. Домашнє завдання 
У другому модулі студенти виконують домашнє завдання (ДЗ), відповідно 

до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою 

закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та вмінь, набутих  

у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в галузі управління 

ефективністю діяльності підприємства, які використовуються в подальшому при 

вивченні наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та 

повною вищою освітою. 

Конкретна мета ДЗ полягає у в залежності від варіанту завдання, у вивченні 

та ґрунтовному дослідженні ефективності підприємницької діяльності суб’єктів 

господарювання в ринкових умовах. 

Для успішного виконання ДЗ студент повинен знати основі понять 

економіки та методи їх застосування в різноманітних сферах діяльності 

підприємств, основи оцінювання активів і моделювання ефективності роботи 

підприємств в умовах динамічного розвитку; вміти поєднувати теоретичні 

знання і практичні навички для ефективної організації процесів виробництва, 

збуту продукції, техніко-технологічного забезпечення виробничих потужностей, 

та оцінювати ефективність господарської діяльності підприємства. 

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в 

індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання ДЗ, – до 8 годин самостійної роботи. 

 

2.3. Курсова робота 

Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у четвертому семестрі, 

відповідно до затверджених в установленому порядку методичних 

рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, 

набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в 

області управління ефективним розвитком підприємства.  

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломної 

роботи майбутнього фахівця з економіки та підприємницької діяльності.  

Конкретна мета КР — поглибити теоретичні знання, набуті студентами в 

процесі вивчення курсу та виробити навички застосовувати їх у практичному 

вирішенні питань ефективного стратегічного управління підприємством. 

Для успішного виконання КР студент повинен знати особливості 

виробничої та інвестиційної діяльності підприємства, методичні підходи до 

оцінювання основних показників роботи підприємства та ефективності 

використання ресурсів, вміти самостійно розраховувати показники 

ефективності підприємницької діяльності, застосовувати методи оцінки 

ефективності інвестиційних проектів та приймати рішення щодо вибору 
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напрямів розвитку підприємства, з використанням сучасних технічних засобів 

та програм.   

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в 

індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання КР – до 30 годин самостійної роботи. 

3.1. Список рекомендованих джерел 

Основні рекомендовані джерела 

3.1.1. Економіка підприємства. Книга 1, 2. [Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів]; за заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова. – К.: ДП 

«НВЦ «Пріоритети»», 2014. – 624 с. 

3.1.2. Шегда А.В., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Пашнюк Л.О.Економіка 

підприємства: збірник тестів і задач: Навч. посіб. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 240 с. 

3.1.3. Бойчик І.М. Економіка підприємства [Текст]: навч.посіб./ І.М. 

Бойчик – К.: Кондор-Видавництво, 2016 – 378с. 

3.1.4. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. 

— 2-ге видання. — К.: Центр учбо- вої літератури, 2010. — 488 с 

3.1.5. Швиданенко Г.О. Економіка підприємства [Текст]: підручник / / 

М.Г. Грещак, В.М. Колот, О.Г. Мендрул [та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г.О. 

Швиданенко. — [вид. 4-те, перероб. і доп.]. — К. : КНЕУ, 2009. — 816,  

3.1.6. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / О. С. Іванілов — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 728 с. 

3.1.7. Шевченко Л.С.Економіка підприємства: навч. посіб. / за заг. ред. Л. 

С. Шевченко. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 

2011. – 208 с. 

3.1.8. Мішенін Є.О.Економіка підприємства: навчальний посібник. / 

уклад. Мішенін Є.О., Балацький Є.О., , Дутченко О.М., Шамота Г.М.,, Гузь 

М.М., Дутченко О.О. // Харків : «Диса Плюс», – 2015, - 336 с. 

Додаткові рекомендовані джерела 

3.1.9 Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

3.1.10. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

3.1.11. Податковий кодекс України 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

3.1.12. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 
3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних 

матеріалів до ТЗН 

№ 

пор. 
Назва 

Шифр тем за тематичним 

планом 
Кількість 

1. Слайди, плакати 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8. 

Електронні версії 

http://zakon.rada.gov.ua/
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2. Методичні рекомендації до 

практичних занять 

1.1-1.7, 2.1-2.9, 3.1-3.8, 

4.1-4.5 

100 прим. та їх 

електронні версії 

3. Методичні рекомендації з 

виконання домашнього 

завдання та курсової роботи 

2.10, 5.1 Електронна версія 

 

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

 4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 
здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента 

3 семестр 

Модуль №1 Модуль №2 

 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 

кількість 

балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 

кількість 

балів 

Відповіді на семінарських 
заняттях (5б. * 2зан.) 

10 Відповіді на семінарських 
заняттях (5б. * 2зан) 

10 

Виконання практичних 

завдань (5 б. * 4зан) 

20 Виконання практичних 

завдань (5 б. * 4зан) 

20 

Виконання та захист 

домашнього завдання № 1 

8 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №1 студент має 
набрати не менше 18 балів 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №2 студент має 
набрати не менше 23 балів 

Виконання модульної 

контрольної роботи №1 

10 Виконання модульної 

контрольної роботи №2 

10 

Усього за модулем №1 40 Усього за модулем №2 48 

Семестровий диференційований залік 12 

Усього за 3 семестр 100 

4 семестр 

Модуль №3 Модуль №4 Модуль №5 
Мах 

кількість 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кількість 

балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кількість 

балів 

Мах 
кількість 

балів 

Відповіді на 

семінарських заняттях 
(5б. * 2зан.) 

10 Відповіді на 

семінарських заняттях 
(5б. * 2зан) 

10   

Виконання практичних 

завдань (6 б. * 4зан) 

24 Виконання практичних 

завдань (6 б. * 4зан) 

24 

Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №3 студент 

має набрати не менше 20 балів 

Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №4 студент 

має набрати не менше 20 балів 

  

Виконання модульної 

контрольної роботи №3 

10 Виконання модульної 

контрольної роботи №4 

10 
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Усього за модулем №3 44 Усього за модулем №4 44 

Семестровий екзамен 12 

Усього за 4 семестр 100 
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продовження Таблиці 4.1 

4 семестр 

Модуль №5 Мах 
кількість 

балів Вид навчальної роботи 

Виконання курсової роботи  60 

Захист курсової роботи 40 

Виконання та захист курсової роботи 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 
позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної 

роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного 
контролю.  

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 

модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за національною шкалою заноситься до 
відомості модульного контролю. 

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах Оцінка за 
національною 

шкалою 
Відповідь на 
семінарських 

заняттях модулів 
№1, №2, №3, №4 

Виконання 
практичного 

завдання до тем 
модулів №1,2 

Виконання 
практичного 

завдання до тем 
модулів №,3,4 

Виконання 
модульних 

контрольних робіт 
модулів №1, №2, 

№3, №4 

 

5 5 6 9-10 Відмінно 

4 4 5 8 Добре 

3 3 4 6-7 Задовільно 

менше 3 менше 3 Менше 4 менше 6 Незадовільно 

 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  
в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 Модуль №2 Модуль №3 Модуль №4 
Оцінка за національною 

шкалою 

36-40 43-48 40-44 40-44 Відмінно 

30-35 36-42 33-39 33-39 Добре 

24-29 29-35 27-32 27-32 Задовільно 

Менше 24 Менше 29 менше 27 менше 27 Незадовільно 

 

4.5. Підсумкова модульна  рейтингова оцінка, отримана студентом  за результатами 

виконання та захисту курсової роботи в балах, за національною шкалою та шкалою ECTS 

заноситься до відомості модульного контролю. 
4.6. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову 

семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою 

(табл. 4.4, 4.5). 
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                                                Таблиця 4.4                                                                     Таблиця 4.5 
Відповідність підсумкової семестрової               Відповідність залікової/екзаменаційної          

 модульної рейтингової оцінки в балах                    рейтингової оцінки в балах оцінці       

     оцінці за національною шкалою                                 за національною шкалою 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за національною 

шкалою 
 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за національною 

шкалою Залікова Екзамен. 

79-88 Відмінно  12 11-12 Відмінно 

66-78 Добре  10 9-10 Добре 

53-65 Задовільно  8 7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  - менше 7 Незадовільно 

 
4.7. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах 

становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 
шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

  

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шкалою 

ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки 

студента. 
4.9. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної 

картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е 

тощо. 
4.10. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом  за результатами 

виконання та захисту курсової роботи, крім  відомості модульного контролю,  заноситься також до 
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навчальної картки, залікової книжки  та Додатку до диплома, наприклад, так: 92/Відм./А, 

87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.  
4.11. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як середньоарифметична 

оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах (з цієї дисципліни – за третій та 

четвертий семестри) з наступним її переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою 

ECTS. 
Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 (Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
 


	Таблиця 4.3

