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Сторінка дистанційного курсу

Мета вивчення
навчальної дисципліни
Тривалість
Форми та методи
навчання
Система поточного та
підсумкового контролю
Базові знання
Мова викладання

https://el.puet.edu.ua/
Опис навчальної дисципліни
Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок, що дають
змогу брати участь у забезпеченні економічної діяльності суб’єктів господарювання
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 4 год., практичні заняття 6 год., самостійна робота
80 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: екзамен
Наявність знань з базових економічних дисциплін
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
1.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях - ЗК 4.
1.
Знати
та
використовувати
економічну 2.Здатність приймати обґрунтовані рішення - ЗК 11.
термінологію, пояснювати базові концепції мікро – 3.Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної
та макроекономіки -ПР 3.
області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-,
2.
Розуміти
принципи
економічної
науки, мезо-, макро- та міжнародному рівнях - СК 1.
особливості функціонування економічних систем - 4.Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з
ПР 4.
чинними нормативними та правовими актами - СК 2

Програмні результати навчання
3. Застосовувати аналітичний та методичний
інструментарій для обґрунтування пропозицій
та прийняття управлінських рішень різними
економічними
агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами,
підприємствами
та
органами державної влади) - ПР 5.
4. Вміти використовувати дані, надавати
аргументацію, критично оцінювати логіку та
формувати
висновки
з
наукових
та
аналітичних текстів з економіки - ПР 16.

Назва теми

Тема 1. Види
підприємств, їх
організаційно-правові
форми

Компетентності, якими
повинен
оволодіти здобувач
5.Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері
економічних та соціально-трудових відносин - СК 8.
6.Здатність використовувати сучасні джерела економічної,
соціальної, управлінської, облікової інформації для
складання службових документів та аналітичних звітів СК 10.
7.Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі
розуміння закономірностей економічних систем і процесів
та із застосуванням сучасного методичного інструментарію
- СК 11.
8.Здатність самостійно виявляти проблеми економічного
характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати
способи їх вирішення - СК 12.

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної
Види
роботи у розрізі
робіт
тем
Модуль 1. Фактори виробництва
Відвідування
занять;
захист Підготувати доповіді на теми:
домашнього завдання; обговорення 1. Види підприємств.
матеріалу
занять;
виконання 2. Господарські товариства.
навчальних
завдань;
завдання 3. Об'єднання підприємств.
самостійної роботи; тестування

Тема 2.Ринок і
продукція

Відвідування
занять;
захист Підготувати доповіді на теми:
домашнього завдання; обговорення 1. Загальна характеристика ринку.
матеріалу
занять;
виконання 2. Класифікація продукції.
навчальних
завдань;
завдання 3. Виробнича програма підприємства.
самостійної роботи; тестування

Тема 3. Персонал
підприємства

Відвідування
занять;
захист
домашнього завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування

Підготувати доповіді на теми:
1. Сутність поняття „персонал”.
2.Ефективність праці.
3.Напрямки підвищення ефективності
роботи персоналу.
4.Управління продуктивністю праці.

Тема 4.
Капітал та
основні
виробничі
фонди

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Підготувати доповіді на теми:
1. Капітал підприємства та його види.
2. Основні фонди: поняття, класифікація.
3. Системи амортизації основних фондів.
4. Види спрацювання основних фондів.
5.Показники стану та використання
основних фондів.
6. Оборотні засоби (оборотні фонди,
обігові кошти, фонди обігу).
7. Показники ефективності обертання
обігових коштів.

Тема
Інвестиції

5.

Модуль 2. Витрати та результати
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми:
завдання; обговорення матеріалу занять; 1. Поняття та класифікація інвестицій.
виконання навчальних завдань; завдання 2. Економічна оцінка інвестування.
самостійної роботи; тестування
3. Методи зіставлення інвестицій в часі.

Тема 6. Витрати на
виробництво та
реалізацію продукції

Тема 7. Фінансовоекономічні результати
діяльності
Тема 8. Планування та
прогнозування розвитку
підприємства

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Підготувати доповіді на теми:
1. Собівартість продукції (робіт,
послуг).
2. Класифікація витрат на виробництво.
3. Кошторис витрат і калькуляція
собівартості.
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми:
завдання; обговорення матеріалу занять; 1. Формування доходу.
виконання навчальних завдань; завдання 2. Прибуток підприємства.
самостійної роботи; тестування
3. Рентабельність як показник
ефективності діяльності підприємства.
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми:
завдання; обговорення матеріалу занять; 1. Планування діяльності підприємства.
виконання навчальних завдань; завдання 2.Бюджетування як вид планування.
самостійної роботи; тестування
3.Прогнозування розвитку
підприємства.
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни





Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної
кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного
викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних





робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань
в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за
погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через
поточне оцінювання
Види робіт
Максимальна
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Разом

100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної
дисципліни
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
8289
7481
64-73
60-63
35-59
0-34

Оцінка за
шкалою
ЄКТС
А
В
С
D
Е
FX
F

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням навчальної дисципліни

