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ВСТУП 

 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Економіка підприємства» 

розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення 

робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», 

затверджених розпорядженнями №071/роз. від 10.07.2019 р., № 088/роз, від 16.10.19  та  

відповідних нормативних документів.  

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1.1. Заплановані результати. 

Навчальна дисципліна «Економіка підприємства» є теоретичною та практичною 

сукупністю знань і вмінь, що формують професійний профіль фахівця в галузі 

економічних наук. Займає професійно-орієнтоване місце у підготовці бакалаврів за 

освітньо-професійними програмами «Економіка підприємства» до здобуття навичок 

професійної діяльності. Навчальна дисципліна «Економіка підприємства» вивчає процес 

господарської діяльності підприємства як суб’єкта господарювання. Дисципліна 

забезпечує інтеграцію попередньо набутих студентами знань і вмінь та становить основу 

економічного профілю в підготовці фахівців в сфері економіки підприємства. 

Дисципліна закладає основи формування у студентів сучасного економічного мислення і 

системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансову діяльність 

підприємства, змісту її окремих напрямів та їх взаємозв’язку, системи показників, що їх 

характеризують. 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи спеціальних 

знань і практичних навичок аналізу та планування показників господарсько-виробничої 

діяльності підприємства з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища його функціонування, вивчення, узагальнення та систематизація основних 

понять прикладної економіки, визначення особливостей організації та ефективного 

функціонування суб’єктів господарювання, ефективне управління їх діяльністю, 

розвиток навичок щодо організації та досягнення високої результативності 

господарювання підприємства.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з 

основними аспектами діяльності підприємства як виробничої системи і його 

внутрішньогосподарським механізмом, надати методичний інструментарій для 

прийняття ефективних господарських рішень, теоретична та практична підготовка 

студентів з таких питань:: 

– підприємство як суб’єкт господарювання та основні напрями його 

господарсько-фінансової діяльності (операційна, інвестиційна, інноваційна, фінансова); 

– методологічні та методичні засади планування діяльності підприємства; 

– формування програми виробництва продукції та її реалізації, визначення 

виробничої потужності підприємства; 

– визначення складових ресурсного потенціалу підприємства та шляхи його 

ефективного використання; 
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– теоретичні засади формування й використання трудових ресурсів підприємства 

та системи їх матеріального стимулювання; методичні підходи до їх аналізу та 

планування; 

– теоретичні засади формування та використання майнових ресурсів (активів) 

підприємства, методичні підходи до їх аналізу та планування; 

– теоретичні засади формування фінансових ресурсів (капіталу) підприємства, 

методичні підходи до їх аналізу та планування; 

– механізм формування економічних результатів господарсько-фінансової 

діяльності підприємств; 

– оцінка ефективності господарської діяльності та пошук шляхів її підвищення; 

– сутність фінансового стану підприємства, його складові та методи оцінки; 

– конкурентоспроможність підприємства та методи її оцінки; 

– механізм розвитку підприємства, запобігання кризових явищ та банкрутства; 

забезпечення економічної безпеки підприємства. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

компетентності:  

Знати: 

 економічні основи функціонування підприємства в системі ринкових відносин, 

основні напрями та види його діяльності; види підприємств, що функціонують в 

Україні; 

 систему аналізу та планування обсягів, результатів діяльності ресурсного 

потенціалу підприємства; 

 зовнішнє середовище та його вплив на діяльність підприємства; 

 ресурсний потенціал підприємства та його складові елементи; 

 основні результативні показники діяльності підприємства, порядок їх 

формування та використання; 

 капітал підприємства, його структуру, взаємозв’язок з ресурсами, економічні 

основи формування та використання; 

 ефективність, конкурентоспроможність підприємства та його продукції, 

володіти практичними навичками оцінки цих параметрів; 

 сучасні теорії та моделі розвитку підприємства, механізм трансформації 

(реструктуризації) підприємств у процесі розвитку; 

 економічну безпеку підприємства та його антикризову діяльність. 

Вміти: 

  розробляти стратегічні, тактичні та оперативні плани; планувати обсяги 

діяльності, необхідні ресурси, зовнішні і внутрішні обмеження та ризики; напрями 

розвитку та реструктуризації; 

  обґрунтовувати обсяги виробництва та реалізації продукції підприємства, його 

виробничої потужності, потреби підприємства у матеріальних ресурсах, мати уявлення 

про критерії оптимізації матеріально-сировинних ресурсів, що необхідні підприємству; 

товарну та цінову політику підприємства; 

 аналізувати та планувати ресурси, які необхідні підприємству, розробляти 

політику формування та використання трудових, майнових та фінансових ресурсів; 

  аналізувати та планувати доходи, поточні витрати і фінансові результати від 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства; 
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  обґрунтовувати ефективність інвестиційних та інноваційних проектів; 

  оцінювати фінансово-майновий стан підприємства, його 

конкурентоспроможність, загрози банкрутства. 

Міждисциплінарні зв’язки: Дана дисципліна базується на знаннях таких 

дисциплін «Економічні теорії виробництва», «Економіко-правове регулювання 

діяльності підприємства», «Основи функціонування економіки на мікро-, мезо- і 

макрорівнях», «Інноваційно-інвестиційні процеси в економіці», «Організаційна 

поведінка та бізнес-культура господарювання» та є базою для вивчення подальших 

дисциплін, а саме: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Основи 

управління ресурсними потоками», «Потенціал і розвиток підприємства», «Управління 

витратами та бюджетування», «Оцінка бізнесу та майна» та ін. 

 

1.2. Програма навчальної дисципліни.  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з 2 навчальних модулів, а саме: 

- навчального модуля №1 «Економічні засади функціонування та ресурсне 

забезпечення підприємства»; 

- навчального модуля №2 «Економічні результати  господарсько-фінансової 

діяльності підприємства», кожен з яких є логічно завершеними, відносно 

самостійними, цілісними частинами навчальної дисципліни, засвоєння яких передбачає 

проведення модульних контрольних робіт та аналіз результатів її виконання. 

 

Модуль №1 «Економічні засади функціонування та ресурсне забезпечення 

підприємства» 

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва. 

Організаційні основи діяльності підприємства. Теорії підприємств. Модель 

підприємства як виробничої системи. Місія і цілі діяльності підприємства. Напрями 

діяльності підприємства. Сутність підприємництва та принципи  підприємницької 

діяльності. Види та форми підприємницької діяльності. 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми. 

Класифікація підприємств. Організаційно-правові форми підприємств. 

Об’єднання підприємств.  

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства. 

Характеристика зовнішнього середовища господарювання підприємств. 

Оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства. 

Ринок та його інфраструктура: торговельно-посередницька, виробнича, фінансово-

кредитна, інформаційно-інноваційна, соціальна та інші. Державний регуляторний 

механізм діяльності підприємства. Пряме державне регулювання діяльності 

підприємства, економічні важелі регулювання. 

Тема 4. Структура та управління підприємством. 

Загальна характеристика структури підприємства. Класифікація виробничих 

структур. Інфраструктура підприємства. Сутність та функції управління підприємством. 

Методи управління підприємством. Організаційна структура управління підприємством. 

Характеристика типів організаційних структур управління підприємством. 
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Тема 5. Ринок і продукція. 

Ринок як сфера товарообміну. Загальна характеристика продукції підприємства: 

поняття і класифікація; вимірники та система показників. Поняття про товарну політику 

підприємства. 

Тема 6. Планування діяльності підприємства. 

Зміст та основні принципи планування діяльності підприємства. Поняття та види 

планів, систематизація планів підприємства. Стратегічне планування діяльності 

підприємства. Види стратегій діяльності. Тактичне та оперативне планування. Система 

планів економічного та соціального розвитку підприємства. Методи планування 

окремих показників господарсько-фінансової діяльності. Оцінка якості планів 

підприємства. 

Тема 7. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства. 

Сутнісна характеристика техніко-технологічної бази і оцінювання технічного 

рівня підприємства. Поняття про виробничу потужність підприємства і чинники, що її 

визначають. Загальні методичні принципи розрахунку виробничої потужності 

підприємства. Ефективність використання виробничої потужності підприємства.  

Тема 8. Організація виробництва і забезпечення якості продукції. 

Організація виробництва і виробничий процес. Принципи раціональної організації 

виробничого процесу. Сутнісна характеристика типів виробництва. Методи організації 

виробництва. Загальна характеристика конкурентоспроможності продукції. Якість 

продукції як економічна категорія. Методи забезпечення і контролю якості продукції. 

Системи управління якістю продукції. 

Тема 9. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. 

Загальна характеристика персоналу підприємства. Фактори, що визначають 

чисельність різних категорій працівників підприємства і методика її розрахунку. 

Поняття про кадрову політику підприємства і її змістовна характеристика. 

Продуктивність праці як економічна категорія. Фактори і резерви росту продуктивності 

праці в сучасних умовах господарювання. Мотивація та стимулювання трудової 

діяльності працівників підприємства. Поняття про оплату праці і її функції. Політика 

оплати праці. Тарифна система як основа організації оплати праці на підприємстві. 

Форми та основні системи оплати праці працівників підприємств. Доплати, надбавки до 

заробітної плати, премії і умови їх надання.  

Тема 10. Капітал підприємства. 

Капітал підприємства як фактор виробництва. Класифікація і структура основних 

засобів підприємства. Оцінка та амортизація основних засобів підприємства. 

Зношування та відтворення основних засобів підприємства. Ефективність відтворення та 

використання основних засобів підприємства та шляхи поліпшення їх використання. 

Загальна характеристика оборотних коштів підприємства Оборотність і ефективність 

використання оборотних коштів. Нормування оборотних коштів. 

 

Модуль № 2 «Економічні результати господарсько-фінансової діяльності 

підприємства» 

Тема 1. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. 

Загальна характеристика і класифікація витрат підприємства, виробнича 

собівартість продукції, послуг і робіт. Класифікація поточних витрат. Особливості 
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складу поточних витрат в окремих галузях економіки. Показники собівартості продукції 

та порядок їх обчислення. Поняття калькулювання продукції підприємства. Вибір 

калькуляційних одиниць. Калькулювання повних витрат на виробництво продукції та 

послуг. Методи калькулювання собівартості продукції. Фактори, що впливають на 

формування поточних витрат підприємства. 

Тема 2. Доходи та цінова політика підприємства. 

Доходи підприємства в системі економічних показників його діяльності. 

Класифікація доходів підприємства. Сутність, механізм формування доходів від 

операційної діяльності підприємства та особливості її формування. Фактори, що 

впливають на доходи від операційної діяльності. Цінова політика підприємства як 

фактор формування його доходів від реалізації продукції: сутність та етапи розроблення. 

Методи ціноутворення. Напрями забезпечення ефективності цінової політики. Поняття 

та класифікація резервів зростання доходів підприємства. 

Тема 3. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. 

Поняття, види та класифікація фінансових результатів діяльності підприємства. 

Місце прибутку в системі економічних показників діяльності підприємства. Сутність, 

функції та значення прибутку, джерела його утворення. Механізм формування чистого 

прибутку підприємства у взаємозв’язку з основними видами його діяльності. Показники 

рентабельності підприємства та фактори, що їх визначають. Резерви зростання прибутку 

підприємства: поняття, класифікація, методика оцінки. Використання чистого прибутку 

підприємства. 

Тема 4. Інвестиції. 

Сутнісна характеристика інвестицій і інвестиційної діяльності підприємства. 

Класифікація інвестицій підприємства. Джерела інвестиційних ресурсів підприємства. 

Загальна характеристика реальних інвестицій підприємства. Поняття про капітальні 

вкладення. Сутнісна характеристика реальних інвестиційних проектів. Система 

показників оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів.  

Тема 5. Інноваційна діяльність. 

Сутнісна характеристика інноваційних процесів і інновацій. Класифікація 

інновацій. Зміст інноваційної діяльності підприємства. Науково-технічний прогрес як 

фактор економічного розвитку підприємства. 

Тема 6. Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки 

Поняття ефекту як результату діяльності підприємства. Види ефекту. 

Ефективність діяльності підприємства: сутність та основні характеристики. Методичні 

засади оцінки ефективності діяльності підприємства. Поняття та систематизація 

показників ефективності діяльності підприємства. Особливості оцінки ефективності 

основних видів діяльності підприємства: операційної, інвестиційної та фінансової. 

Оцінка ефективності інвестиційних та інноваційних проектів підприємства. Напрями 

підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Тема 7. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки. 

Поняття фінансово-майнового стану підприємства, мета і завдання його 

дослідження. Основні елементи, що визначають фінансово-майновий стан підприємства 

та методи оцінки. Сутність понять ліквідності та платоспроможності підприємства та 

показники. Сутність поняття, класифікація та показники фінансової стійкості 
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підприємства. Сутність та показники рентабельності діяльності підприємства. 

Показники оцінки ділової активності підприємства. 

Тема 8. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та 

реструктуризація. 

Поняття «розвиток»; його роль, місце і значення в господарській діяльності. 

Видова класифікація процесів розвитку. Основні форми розвитку підприємства. Сучасні 

моделі розвитку підприємств. Сутнісна характеристика та організаційні форми 

трансформації підприємств (організацій) та об'єднань. 

Тема 9. Економічна безпека та антикризова діяльність. 

Поняття про економічну безпеку підприємства. Фінансово-економічні передумови 

та наслідки виникнення ситуації банкрутства. Види банкрутства підприємства. 

Антикризова діяльність підприємства. Цілі та форми санації. Формування та сучасне 

розуміння економічної безпеки підприємства, її місце і роль в системі управління 

підприємством. Система показників економічної безпеки підприємства. Оцінювання 

рівня економічної безпеки підприємства. Методи моніторингу економічної безпеки 

підприємства. Механізми забезпечення економічної безпеки підприємства. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Структура навчальної  дисципліни (тематичний план) 

№ 

пор 

Назва теми 

(тематичного розділу) 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

У
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

 

Л
аб

./
п

р
ак

..
 

за
н

я
тт

я 

С
Р

С
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о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

 

Л
аб

./
п

р
ак

. 

за
н

я
тт

я 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль №1 «Економічні засади функціонування та ресурсне забезпечення підприємства» 

1.1  
Теорії підприємств і основи підприємництва.  
Види підприємств, їх організаційно-правові 
форми. 

3 семестр 3 семестр 

10 2 2 6 6 - - 6 

1.2 Види підприємств, їх організаційно-правові 
форми.  Зовнішнє середовище господарювання 
підприємства. 

10 2 2 6 6 - - 6 

1.3 Структура та управління підприємством 8 2 2 4 6 - - 6 

1.4 Ринок і продукція.  Планування діяльності 
підприємства. 

12 2 2 8 6 - - 6 

1.5 Техніко-технологічна база і виробнича 
потужність підприємства.  Організація 
виробництва і забезпечення якості продукції. 

12 2 2 8 6 - - 6 

1.6 Персонал підприємства, продуктивність і 
оплата праці 

12 2 

2 

2 

2 

4 12 2 - 10 
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2.2. Завдання на контрольну (домашню) роботу (ФЗ). 

Контрольна (домашня) робота виконується в четвертому семестрі з метою 

закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у 

засвоєнні навчального матеріалу з даної дисципліни. 
Виконання, оформлення та захист контрольної (домашньої) роботи здійснюється 

студентом в індивідуальному порядку відповідно до «Методичних рекомендацій з 
виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 
курсу заочної форми навчання ОС «Бакалавр» за спеціальністю 051 «Економіка» 
освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства»». Час, потрібний для 
виконання контрольної роботи, – 8 годин самостійної роботи. 

 

2.3. Перелік питань для підготовки до екзамену. 
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену розробляються 

провідним викладачем кафедри відповідно до робочої програми, затверджуються 

протоколом засідання кафедри та доводяться до відома студентів. 

 

 

1.7 Капітал підприємства 20 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

6 18 2 

2 

2 12 

1.8 Модульна контрольна робота № 1 6 2 - 4 - - - - 

Усього за модулем № 1 90 22 22 46 60 6 2 52 

Модуль №2 « Економічні результати  господарсько-фінансової діяльності підприємства» 

2.1  
Витрати на виробництво та реалізацію 
продукції 

3 семестр 4 семестр 

10 2 2 6 18 2 2 14 

2.2 Доходи та цінова політика підприємства 12 2 

2 

2 

2 

4 14 - 2 12 

2.3 Фінансово-економічні результати діяльності 
підприємства 

12 2 

2 

2 

2 

4 16 - 2 14 

2.4 Інвестиції 8 2 2 4 10 - - 10 

2.5 Інноваційна діяльність 8 2 2 4 10 - - 10 

2.6 Ефективність діяльності та методичні засади її 
оцінки 

12 2 2 

2 

6 18 2 2 14 

2.7 Фінансово-майновий стан підприємства та 
методи його оцінки 

8 2 2 4 10 - - 10 

2.8 Розвиток підприємств: сучасні моделі, 
трансформація та реструктуризація 

8 2 2 4 8 - - 8 

2.9 Економічна безпека підприємства та його 
антикризова діяльність 

6 1 1 4 8 - - 8 

2.10 Контрольна (домашня) робота - - - - 8 - - 8 

2.11 Модульна контрольна робота № 2 6 2 - 4 - - - - 

Усього за модулем № 2 90 23 23 44 120 4 8 108 

Усього за семестр 180 45 45 90 180 10 10 160 

Усього за навчальною дисципліною 180 45 45 90 180 10 10 160 
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3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Методи навчання  

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: пояснювально-ілюстративний, проблемного викладання матеріалу та 

дослідницький. Крім того студентам надаються індивідуальні консультації (як при 

зустрічі викладача зі студентом так і через інтернет). 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення 

дисципліни застосовуються навчальні технології: робота в малих групах, семінар-

дискусія, мозкова атака, кейс, презентація тощо. 

Реалізація цих методів здійснюється під час проведення лекцій, практичних 

занять, виконанні контрольної роботи, самостійного розв’язування задач, роботі з 

навчальною літературою тощо. 

3.2. Рекомендована література  

Базова література 

3.2.1. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. 

3.2.2. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII. 

3.2.3. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2211-ІІІ. 

3.2.4. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. 

3.2.5. Економіка підприємства: підручник/ за заг. ред. С.Ф. Покропивного. 2-ге вид., 

переробл. та допов. К. КНТЕУ. 2000. 528 с. 

3.2.6. Економіка підприємства: підручник/ І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк 

та ін.; за заг. ред. Н.М.Ушакової. К. Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 569 с. 

3.2.7. Економіка підприємства: підручник/ за ред. А.В. Шегди. К. Знання, 2006.  615 с. 

3.2.8. Бланк И.А. Управление прибылью/ И.А. Бланк.  К. Ника-Центр, 2002. 

3.2.9. Райзберг Б.А. Курс управления экономикой: учеб. пособие. Спб.: Питер, 2003. 

3.2.10. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: 

учеб. Пособие. М.: Инфра-М, 2000. 

 

Допоміжна література 
3.2.11. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства-К. КНЕУ, 2007. 456с. 

3.2.12. Бойчик І.М. Економіка підприємства: навч.посіб. К.: Атака, 2007. 527с. 

3.2.13. Швиданенко Г.О. Економіка підприємства: підручник. К. КНЕУ. 2009. 816 с. 

3.2.14. Левченко Ю.Г. Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний 

посібник. К. Кондор. 2014. 448 с. 

3.2.15. Яркіна Н.М. Економіка підприємства: навчальний посібник. Керч. 2012. 552 с.  

3.2.16. Економіка підприємства: курс лекцій: у 2 кн./ МОН МС України, Національний 

технічний університет України "Київський політехнічний інститут" ; Круш П.В., ред. Ч. 1. 

Київ: НТУУ "КПІ", 2012. Кн. 1: Структура, продукція, ресурси. 308 с.  

3.2.17. Економіка підприємства: курс лекцій: у 2 кн./ МОН МС України, Національний 

технічний університет України "КПІ"; Круш П.В., ред. Ч. 1. Київ: НТУУ "КПІ", 2012. Кн. 2: 

Теорія і практика господарювання. 280 с.  

3.2.18. Економіка підприємства: курс лекцій: у 2 кн./ МОН МС України, Національний 

технічний університет України "КПІ"; Круш П.В., ред. Ч. 2  – Київ: НТУУ "КПІ", 2012. – Кн. 

1: Структура, продукція, ресурси. – 354 с.  
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3.2.19. Економіка підприємства: курс лекцій: у 2 кн./ МОН МС України, Національний 

технічний університет України "Київський політехнічний інститут" ; Круш П.В., ред. Ч. 2  – 

Київ: НТУУ "КПІ", 2012. – Кн. 2: Теорія і практика господарювання. – 342 с.  

 

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті 

3.3.1. https://zakon.rada.gov.ua/laws 

3.3.2. http://www.kmu.gov.ua 

3.3.3. http://www.me.gov.ua 

 

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 

 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Вид навчальної роботи 3 семестр  4 семестр 

Відповіді на практичних заняттях 

або підготовка доповідей (2б. х 5 

зан.) 

Модуль №1 Модуль №2 Модуль 

№1 

Модуль 

№2 
10(сумарно) 10 (сумарно) –  

Виконання тестових завдань на 

знання теоретичного матеріалу 

під час практичних занять (2б. х5 

зан.) 

10 (сумарно) 10 (сумарно) 
10 

(сумарно) 

10 

(сумарно) 

Виконання, оформлення та захист 

контрольної (домашньої) роботи 
– 

– 
- 40 

Для допуску до виконання 

модульних контрольних робіт  

№1,2 студент має набрати не 

менше  

12 балів 12 балів – 

 

Виконання модульної 

контрольної роботи  
10 10 – 

 

Усього за модулями №1,2 30 30 60 

Екзамен 40 40 

Усього за дисципліною 100 

100  

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав 

за них позитивну рейтингову оцінку. 

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

навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до 

відомості модульного контролю. 

http://www.me.gov.ua/
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4.4. 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. 

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою 

та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 

залікової книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 

68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.6. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 

семестровій рейтинговій оцінці. 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 

     

     

     

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

(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 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 
 


