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ВСТУП 

Анотація 

 

Актуальність підготовки фахівців за програмою дисципліни «Економічне 

управління підприємством та його розвитком» полягає в формуванні професійної 

компетентності і є важливою передумовою академічної мобільності студентів. 

Вивчення даного курсу має велике значення, яке полягає в тому, що воно створює 

необхідну базу знань для подальшого вивчення інших економічних дисциплін, які 

формують головні компетентності фахівців з економіки всіх рівнів. Вивчення 

даного курсу дає можливість накопичувати й в дальшому використовувати знання 

у практичної діяльності на підприємствах та організаціях різних видів 

спеціалізації, різних організаційно-правових форм, форм власності. 

 

Ключові слова:  економічна діяльність, управління підприємством, 

собівартість, ціна, рентабельність, прибуток. 

 

Аbstract 

The urgency of training specialists in the program of the discipline "Economic 

management of the enterprise and its development" is the formation of professional 

competence and is an important prerequisite for academic mobility of students. The study 

of this course is of great importance, which is that it creates the necessary knowledge 

base for further study of other economic disciplines, which form the main competencies 

of specialists in economics at all levels. The study of this course provides an opportunity 

to accumulate and further use knowledge in practice at enterprises and organizations of 

different types of specialization, different organizational and legal forms, forms of 

ownership. 

 

Key words: economic activity, enterprise management, cost, price, profitability, 

profit. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 10 

(9-й та 10-й семестри) 
Галузь знань 

05 «Соціальні 

та поведінкові науки» 

 

Обов'язкова 

Модулів – 3  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 5-й  5-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету: 

http://www.nuos.edu.ua/ 

students/osvita Спеціальність 

051 «Економіка» 

 

 

Освітня програма 

«Економіка підприємства» 

 

 

Семестр 

9-й,  

10-й (КР) 

9-й,  

10-й (КР) 

Лекцій 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

 

Курсова робота – 90 

(10-й семестр) 

9й семестр: 

30 год. 

10й семестр: 

15 год 

9й семестр: 

12 год. 

10й семестр: 

10 год. 

Практичні, семінарські 

9й семестр: 

15 год. 

10й семестр: 

15 год. 

9й семестр: 

10 год 

10-й семестр: 

10 год. 

Загальна кількість 

годин за курсом:  

300 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 60 

 

самостійної роботи 

студента – 180 

Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

Самостійна робота 

9-й та 10-й  

семестри: 

225 год. 

в т.ч. 

90 год. - КР 

 

9-й та 10-й 

семестри: 

258 год. 

в т.ч. 

 90 год.- КР 

 

Вид контролю:  

9-й семестр - екзамен,  

10-й семестр – екзамен, КР 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічне управління 

підприємством та його розвитком» є викладання навчальної дисципліни є 

формування у магістрів компетентностей в області вирішення складних 

спеціалізованих й практичних проблем щодо розвитку підприємств на основі 

аналізу факторів середовища та використання результатів дослідження для 

обґрунтування управлінських рішень щодо формування адекватних моделей 

взаємодії підприємства та середовища. Зокрема, відповідно до освітньо-

професійної програми студенти набувають таких компетентностей: 

ЗК9. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

СК 6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, вибирати 

належні напрями і відповідні методи для їх розв'язання, беручи до уваги наявні 

ресурси. 

СК 7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку суб’єктів господарювання. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є: дисципліни: «Економіка і 

організація інноваційної діяльності», «Геоекономіка», «Підприємництво». 

 

4. Очікувані результати навчання 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких  результатів навчання: 

РН1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-

практичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові. 

РН5. Обґрунтовувати та управляти проектами або комплексними діями. 

РН7. Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за 

особистий професійний розвиток. 

РН8. Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій для управління економічною діяльністю. 

РН15. Застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування 

ефективних стратегій в економічній діяльності. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

9-й семестр 

Модуль 1 Економічне управління підприємством та його розвитком 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

ТЕМА 1. Поняття розвитку підприємства і характеристика основних теорій 

розвитку [1]. стр. 96-113 

ТЕМА 2. Чинники розвитку підприємства і форми його вияву [1]. стр. 104-139 

ТЕМА 3. Економічний тип розвитку підприємства[2]. стр. 32-45 

ТЕМА 4. Характеристика процесів управління розвитком підприємств та їх 

класифікація[2]. стр. 7-16 

ТЕМА 5. Ресурсне забезпечення розвитку підприємств[2]. стр. 87-102 

ТЕМА 6. Трансформація підприємств[2]. стр. 65-78 

ТЕМА 7. Реструктуризація і реорганізація підприємств[2]. стр. 34-61 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЙОГО 

РОЗВИТКОМ 

ТЕМА 8. Стратегічні аспекти розвитку підприємств [3]. стр. 211-245 

ТЕМА 9. Управління розвитком кадрової складової підприємства[3]. стр. 12-24 

ТЕМА 10. Управління розвитком інформаційних ресурсів підприємства[3]. стр. 

74-93 

ТЕМА 11. Оцінка рівня розвитку підприємства[4]. стр. 65-112 

ТЕМА 12. Вартість підприємства як результат його розвитку та методичні підходи 

до її визначення [4]. стр. 28-57 
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10-й семестр 

Модуль 2. Економіка та організація управління підприємством 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

ТЕМА 1. Системна характеристика економічного управління підприємством [4]. 

стр. 11-45 

ТЕМА 2. Технологія вирішення завдань економічного управління [3]. стр. 78-116 

ТЕМА 3. Економічний порядок підприємства та інструменти його підтримування 

[3]. стр. 117-124 

ТЕМА 4. Система бюджетного управління підприємством [3]. стр. 125-130 

ТЕМА 5. Технологія формування операційних бюджетів [2]. стр. 47-55 

ТЕМА 6. Розроблення бюджету доходів і витрат [3]. стр. 132-144 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

ТЕМА 7. Управління грошовими потоками підприємства [1]. стр. 25-32 

ТЕМА 8. Інформаційне забезпечення бюджетного управління [1]. стр. 34-56 

ТЕМА 9. Фінансова діагностика підприємства [3]. стр. 150-158 

ТЕМА 10. Управління чистим оборотним капіталом [2]. стр. 56-70 

ТЕМА 11. Управління інвестиційним портфелем підприємства [4]. стр. 115-119 

ТЕМА 12. Стратегічне та оперативне управління фінансуванням діяльності 

підприємства [4]. стр. 120-129 

 



4. Структура навчальної дисципліни  

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі усього у тому числі 

лек пр сем с.р.  лек пр сем с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

9-й семестр 

Модуль 1. Економічне управління розвитком підприємств 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

ТЕМА 1. Поняття розвитку підприємства і характеристика основних 

теорій розвитку 
8 2 1   5 

13 2 1   
5 

ТЕМА 2. Чинники розвитку підприємства і форми його вияву 8 2   1 5 5 

ТЕМА 3. Економічний тип розвитку підприємства 8 2 1   5 

14 2   2 

5 

ТЕМА 4. Характеристика процесів управління розвитком 

підприємств та їх класифікація 
8 2 1   5 5 

ТЕМА 5. Ресурсне забезпечення розвитку підприємств 8 2   1 5 

33 2 2   

9 

ТЕМА 6. Трансформація підприємств 10 3   2 5 10 

ТЕМА 7. Реструктуризація і реорганізація підприємств 10 3 1   6 10 

Разом за змістовим модулем 1 60 16 4 4 36 60 6 3 2 49 

Змістовий модуль 2. СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЙОГО 

РОЗВИТКОМ 

ТЕМА 8. Стратегічні аспекти розвитку підприємств 11 2 1   8 

33 2 2   

9 

ТЕМА 9. Управління розвитком кадрової складової підприємства 13 3   2 8 10 

ТЕМА 10. Управління розвитком інформаційних ресурсів 

підприємства 
12 3 1   8 10 

ТЕМА 11. Оцінка рівня розвитку підприємства 13 3   2 8 

27 4   3 

10 

ТЕМА 12. Вартість підприємства як результат його розвитку та 

методичні підходи до її визначення 
11 3 1   7 10 
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Разом за змістовим модулем 2 60 14 3 4 39 60 6 2 3 49 

Усього годин 120 30 7 8 75 120 12 5 5 98 

Усього годин за 9й семестр 120 30 7 8 75 120 12 5 5 98 

10-й семестр 

Модуль 2. Економіка та організація управління підприємством 

Змістовий модуль 3. Організація економічного управління підприємством 

ТЕМА 1. Системна характеристика економічного управління 

підприємством 
9 1 2   6 8 

1 1   
6 

ТЕМА 2. Технологія вирішення завдань економічного управління 8 1   2 5 6 6 

ТЕМА 3. Економічний порядок підприємства та інструменти його 

підтримування 
7 1 1   5 9 1 

  2 
6 

ТЕМА 4. Система бюджетного управління підприємством 7 1   1 5 7 1 6 

ТЕМА 5. Технологія формування операційних бюджетів 7 1 1   5 9 1 
2   

6 

ТЕМА 6. Розроблення бюджету доходів і витрат 7 1   1 5 6 1 5 

Разом за змістовим модулем 3 45 6 4 4 31 45 5 3 2 35 

Змістовий модуль 4. Основні напрями економічного управління підприємством 

ТЕМА 7. Управління грошовими потоками підприємства 7 1 2   4 8 
1   1 

6 

ТЕМА 8. Інформаційне забезпечення бюджетного управління 7 1   1 5 6 6 

ТЕМА 9. Фінансова діагностика підприємства 7 1 1   5 9 1 
2   

6 

ТЕМА 10. Управління чистим оборотним капіталом 8 2   1 5 7 1 6 

ТЕМА 11. Управління інвестиційним портфелем підприємства 8 2 1   5 9 1 

  2 

6 

ТЕМА 12. Стратегічне та оперативне управління фінансуванням 

діяльності підприємства 
8 2   1 5 6 1 5 

Разом за змістовим модулем 4 45 9 4 3 29 45 5 2 3 35 

Усього годин 90 15 8 7 60 90 10 5 5 70 

Модуль 3. Індивідуальне науково-дослідне завдання 
ІНДЗ (КР) 90       90 90       90 

Усього годин за 10-й семестр 180 15 8 7 150 180 10 5 5 160 

Разом за курсом 300 45 15 15 225 300 22 10 10 258 

 



5. Теми практичних занять  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма  

Заочна 

форма  

9-й семестр 

1  Чинники розвитку підприємства і форми його вияву 1 1 

2 Характеристика процесів управління розвитком підприємств 

та їх класифікація 
1 

3 Трансформація підприємств 1 2 

4 Реструктуризація і реорганізація підприємств 1 

5 Управління розвитком кадрової складової підприємства 1 2 

6 Управління розвитком інформаційних ресурсів підприємства 1 

7 Оцінка рівня розвитку підприємства 1 

Разом за 9-й семестр 7 5 

10-й семестр 

1 Системна характеристика економічного управління 

підприємством 
2 

1 

2 Технологія вирішення завдань економічного управління 1 

3  Економічний порядок підприємства та інструменти його 

підтримування 
1 

2 

4 Система бюджетного управління підприємством 2 

5 Технологія формування операційних бюджетів 1 2 

6 Розроблення бюджету доходів і витрат 1 

Разом за 10-й семестр 8 5 

Разом за курсом: 15 10 

Теми семінарських занять  

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість  годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

9-й семестр 

1 Поняття розвитку підприємства і характеристика основних 

теорій розвитку 
1 

2 
2 Чинники розвитку підприємства і форми його вияву 1 

3 Економічний тип розвитку підприємства 2 

3 
4 Характеристика процесів управління розвитком підприємств 

та їх класифікація 
2 

5 Ресурсне забезпечення розвитку підприємств 2 

Разом за 9-й семестр 8 5 

10-й семестр 

1 Управління грошовими потоками підприємства 2 
2 

2  Інформаційне забезпечення бюджетного управління 1 

3 Фінансова діагностика підприємства 1 
1 

4 Управління чистим оборотним капіталом 1 

5 Управління інвестиційним портфелем підприємства 1 2 

6 Стратегічне та оперативне управління фінансуванням 

діяльності підприємства 

1 

Разом за 10-й семестр 7 5 

Разом за курсом: 15 10 
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Завдання для самостійної роботи  

№ Вид роботи 

Кількість годин  

денна форма 
заочна 

форма 

9-й семестр 

Модуль 1 

1 Підготовка до лекцій 10 15 

2 

Підготовка до практичних занять:     

- вивчення тем курсу за списком основної літератури для 

виконання тестів; 
10 15 

- написання рефератів та їх презентація 25 25 

- виконання розрахункових завдань 20 20 

  Підготовка до поточного модульного контролю (ПМК) 15 - 

  Підготовка домашньої контрольної роботи - 10 

3 Підготовка до екзамену 10 18 

  Разом за модулем 1 90 103 

10-й семестр 

Модуль 2 

1 Підготовка до лекцій 10 15 

2 

Підготовка до практичних занять:     

- вивчення тем курсу за списком основної літератури для 

виконання тестів; 
5 10 

- виконання розрахункових завдань 10 15 

  Підготовка до ПМК 10 - 

  Підготовка домашньої контрольної роботи - 10 

3 Підготовка до екзамену 10 15 

  Разом за модулем 2 45 65 

Модуль 3 

1 Виконання і захист курсової роботи 90 90 

  Разом за модулем 3 90 90 

  Разом 225 258 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Курсова робота виконується відповідно до календарного графіку та 

методичних вказівок щодо виконання курсових робіт. 

Тематика курсових робіт: 

1. Системні зміни у сучасній економічній організації: джерела виникнення і 

засоби гармонізації.  

2. Якість господарських процесів і проблеми її оцінювання.  

3. Розпізнавання ринкових сигналів як один з важливих напрямків подолання 

когнітивної недостатності підприємства.  

4. Системна цілісність підприємства та чинники її забезпечення.  



13 

 

5. Система економічного управління та економічний порядок на підприємстві.  

6. Функції економіста у процесі бюджетування.  

7. Комплексна характеристика безперервного процесу бюджетування.  

8. Механізм формування бюджету продаж як відправної точки формування 

операційних бюджетів підприємства.  

9. Структура бюджетів і послідовність їх розробки у торговельному 

підприємстві.  

10. Структура бюджетів і послідовність їх розробки на виробничому 

підприємстві.  

11. Гнучкий бюджет: механізм формування та призначення для аналізу оцінки 

діяльності підприємства.  

12. Групи відхилень за гнучким бюджетом та методики розрахунку цих 

відхилень. 

 13. Критерії та методи дослідження повноти виконання бюджетів 

підприємства.  

14. Фінансова стратегія підприємства: зміст та чинники, що її визначають.  

15. Методи комплексного оцінювання фінансового стану підприємства.  

16. Фінансова та управлінська звітність як інформаційна база фінансової 

діагностики підприємства. 

 17. Управлінські опціони щодо покращення фінансових і не фінансових 

показників діяльності підприємства.  

18. Бенчмаркінгові інструменти фінансової діагностики підприємства  

19. Інтегральні показники фінансового стану підприємства: види, зони 

застосування та обмеження.  

20. Мета і принципи проведення фінансового аналізу підприємства для 

власників, топ-менеджменту, інвесторів, державних і кредитних установ.  

21. Стратегічні і операційні управлінські рішення для раціоналізації 

операційного і фінансового циклу підприємства.  

22. Взаємозв’язок збутової політики підприємства з величиною робочого 

капіталу підприємства.  

23. Вплив виду діяльності, особливостей бізнес-напрямів підприємств та 

рівня конкуренції бізнес-середовища на величину та структуру оборотних активів.  

24. Управління операційним і фінансовим циклами підприємства: операційні 

та стратегічні управлінські рішення.  

25. Управління запасами підприємства: фактори впливу та зони обмеження  

26. Можливі джерела фінансування оборотних активів українських 

підприємств.  
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27. Вибір стратегії фінансування оборотних активів підприємств.  

28. Фінансові інструменти українського фондового ринку: обмеження і 

можливості інвестування. 

 29. Принципи формування інвестиційного портфелю підприємства.  

30. Види фінансових інвестицій українських підприємств.  

31. Методи оптимізації інвестиційного портфелю підприємства на різних 

етапах життєвого циклу.  

32. Теорії оптимізації інвестиційного портфелю: математичні моделі та 

управлінські опціони. 

 33. Джерела фінансування українських підприємств: аналіз тенденції, 

юридичні та ринкові обмеження.  

34. Структура капіталу українських підприємств: залежність від виду і 

масштабу діяльності, розвитку кредитного і фондового ринків.  

35. Власний капітал підприємства та джерела його фінансування. 

 36. Оцінка вартості власного капіталу підприємства: теоретичні підходи та 

застосування в української практиці.  

37. Середньозважена і гранична вартість капіталу: принципи розрахунку та 

сфери застосування.  

38. Інформаційні обмеження та асиметричність ринкової інформації при 

прийняття рішень щодо структури капіталу підприємства. 

 39. Види дивідендної політики та чинники, що впливають на її вибір. 

 40. Аналіз дивідендної політики основних гравців вітчизняного фондового 

ринку 

 

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та методи їх 

демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

1. На практичних заняттях – тести, реферати та їх презентації, РЗ. 

2. ПМК (денна форма) та контрольна робота (заочна форма). 

3. За весь курс – 9-й семестр: екзамен, 10-й семестр: екзамен. 

4. Курсова робота – презентація результатів виконаного дослідження у 10-му 

семестрі. 

Методами навчання для всіх видів занять є: 

- робота з літературою - опрацювання різних видів джерел, спрямоване на 

формування нових знань, їх закріплення, вироблення вмінь і навичок та реалізацію 

контрольно-корекційної функції в умовах формальної, неформальної та 

інформальної освіти; 
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- пояснення - словесне розкриття причинно-наслідкових зв'язків і 

закономірностей у розвитку природи, людського суспільства і людського 

мислення; 

- дискусія - обмін поглядами щодо конкретної проблеми з метою набуття 

нових знань, зміцнення власної думки, формування вміння її обстоювати. 

 Методами навчання для лекційних занять є:  

- лекція - усний виклад навчального матеріалу, який характеризується 

великим обсягом, складністю логічних побудов, сконцентрованістю розумових 

образів, доведень і узагальнень; 

- ілюстрування - показ та сприйняття предметів, процесів і явищ у їх 

символьному зображенні за допомогою плакатів, карт, портретів, фотографій, 

схем, репродукцій, звукозаписів тощо; 

- відеометод - використання відеоматеріалів для активізації наочно-

чуттєвого сприймання; забезпечує більш легке і міцне засвоєння знань в їх 

образно-понятійній цілісності та емоційній забарвленості; 

Методами навчання для практичних та семінарських занять є: практична 

робота - метод поглиблення і закріплення теоретичних знань та перевірки 

наукових висновків; 

Методами контролю і самоконтролю є: фронтальне опитування; контрольні 

роботи, письмові заліки; контрольні тестові роботи програмованого типу. 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу, який вивчається протягом 2-х 

семестрів, включає в себе оцінки з поточного контролю і оцінки заключного 

екзамену у 9 та 10 семестрах. У кожного компонента своя частка в загальній 

системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати від 60 балів. Під 

компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру 

(активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше). 

Питома вага заключного іспиту в загальній системі оцінок - 40 балів. Право 

здавати заключний іспит дається студенту, якій з урахуванням максимальних балів 

проміжних оцінок і заключного іспиту набирає не менше 60 балів. Підсумкова 

оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки іспиту.  

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському, практичному 

занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у 

тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських 

заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань 

лабораторних/практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 
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Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

 
Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

Тести 

 

2 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 

1,5 Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу. 

1 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

0,5 Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1 (9-й семестр): 14 балів (7 тестів по 2 бали) – денна форма, 4 бали (2 тести по 2 

бали) – заочна форма 

Модуль 2 (10-й семестр): 22 бали (11 тестів по 2 бали) – денна форма, 22 бали (11 тестів по 2 

бали) – заочна форма 
 

 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

Реферати та їх презентації 

 

4 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 

2 Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу. 

1 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована. 

0,5 Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, використовуються 

невірна термінологія. 

0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1 (9-й семестр): 12 балів (3 реферати по 4 бали) – денна форма, 12 балів (3 реферати по 4 

бали) – заочна форма 
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Кількість балів Критерії оцінювання 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Розрахункові завдання (РЗ) 

9-й семестр 

2 2 Завдання виконано у встановлений термін. Студент самостійно 

визначає тип задачі і раціонально розв’язує її. Може 

розв’язувати комбіновані задачі. Звіт відповідає встановленим 

вимогам. 

1,5 1,5 Завдання виконано самостійно з порушенням встановлених 

термінів. Студент самостійно визначає тип задачі і раціонально 

розв’язує її. Може розв’язувати комбіновані задачі. Звіт 

відповідає встановленим вимогам. 

1 1 Завдання виконано з порушенням встановлених термінів. 

Студент наводить потрібні формули. Розв’язує задачу, 

користуючись алгоритмом. Складений звіт містить неточності 

у висновках та помилки. 

0,5 0,5 Студент складає скорочену умову задачі, робить обчислення 

лише за готовою формулою. 

0 0 Студент не розв’язує задачі. 

10-й семестр 

8 8 Завдання виконано у встановлений термін. Студент самостійно 

визначає тип задачі і раціонально розв’язує її. Може 

розв’язувати комбіновані задачі. Звіт відповідає встановленим 

вимогам. 

6 6 Завдання виконано самостійно з порушенням встановлених 

термінів. Студент самостійно визначає тип задачі і раціонально 

розв’язує її. Може розв’язувати комбіновані задачі. Звіт 

відповідає встановленим вимогам. 

3 3 Завдання виконано з порушенням встановлених термінів. 

Студент наводить потрібні формули. Розв’язує задачу, 

користуючись алгоритмом. Складений звіт містить неточності 

у висновках та помилки. 

2 2 Студент складає скорочену умову задачі, робить обчислення 

лише за готовою формулою. 

0 0 Студент не розв’язує задачі. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1 (9-й семестр):4 бали (2 РЗ по 2 бали) – денна форма, 4 бали (2 РЗ по 2 бали) – 

заочна форма 

Модуль 2 (10-й семестр): 8 балів (1 РЗ по 8 балів) – денна форма, 8 балів (1 РЗ по 8 балів) – 

заочна форма 
 

 

 
 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

Контрольна робота (КР) 

9-й семестр 

 

40-30 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно. Відповідь на 

питання правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 
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висновки, повний список літератури. 

29-20 Робота виконана у встановлений термін. Відповідь в цілому правильна, 

достатньо повна, логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у 

викладенні матеріалу та формулюванні висновку. 

19-10 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Відповідь частково 

правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована, не містить 

висновків. 

9-1 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Відповідь має суттєві 

помилки, аргументи несформульовані, використовуються невірна 

термінологія та хронологія. Висновки відсутні. 

0 Робота не виконана. 

10-й семестр 

 

30-25 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно. Відповідь на 

питання правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки, повний список літератури. 

24-18 Робота виконана у встановлений термін. Відповідь в цілому правильна, 

достатньо повна, логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у 

викладенні матеріалу та формулюванні висновку. 

17-10 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Відповідь частково 

правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована, не містить 

висновків. 

9-1 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Відповідь має суттєві 

помилки, аргументи несформульовані, використовуються невірна 

термінологія та хронологія. Висновки відсутні. 

0 Робота не виконана. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми (заочна форма): 

Модуль 1 (9-й семестр): 40 балів (1 тест по 40 балів) 

Модуль 2 (10-й семестр): 30 балів (1 тест по 30 балів) 
 

Оцінка результатів за виконання курсової роботи 
Параметри 

оцінювання 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання за бальною шкалою 

Пояснювальна 

записка 

40 

Зміст роботи відповідає обраній темі; наявність чітко 

сформульованої проблеми; адекватність формулювання 

об’єкта, предмета, мети та задач дослідження; визначення 

ступеню розробленості проблеми дослідження; наявність 

посилань на використану літературу та відповідність 

оформлення роботи стандарту; адекватність обраних методів 

предмету дослідження, грамотне використання методів 

(процедура, обробка, інтерпретація результатів); 

використання методів математичної статистики; 

відповідність висновків меті та завданням дослідження. 

Робота виконувалась систематично та вчасно подана на 

перевірку науковому керівнику у відповідності із планом 

виконання курсової роботи. 

35 

Зміст роботи відповідає обраній темі; наявність чітко 

сформульованої проблеми; адекватність формулювання 

об’єкта, предмета, мети та задач дослідження; визначення 
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ступеню розробленості проблеми дослідження; наявність 

посилань на використану літературу та відповідність 

оформлення роботи стандарту; адекватність обраних методів 

предмету дослідження, грамотне використання методів 

(процедура, обробка, інтерпретація результатів); 

використання методів математичної статистики; 

відповідність висновків меті та завданням дослідження. 

Робота виконувалась не  систематично та подана на перевірку 

науковому керівнику з порушенням плану виконання 

курсової роботи. 

30 

Зміст роботи відповідає обраній темі; але має поверхневий 

аналіз, матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. 

Робота виконувалась не  систематично та подана на перевірку 

науковому керівнику з порушенням плану виконання 

курсової роботи. 

20 

Робота, оформлена за вимогами, які пред’являються до 

курсових робіт, але має недостатньо критичний аналіз, 

матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. Основні 

тези роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко 

сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації. 

15 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння основних положень і лише за 

допомогою викладача може виправляти помилки, серед яких 

є значна кількість суттєвих. 

5 

Робота не носить дослідницького характеру, не має аналізу і 

не відповідає вимогам, які пред’являються до курсових робіт. 

У роботі немає висновків або вони носять декларативний 

характер. 

Ілюстративна 

частина 

20 Презентація гарно організована, доповідь супроводжується 

ілюстративними матеріалами, матеріали ілюстрації 

підготовлені відповідно до вимог що висуваються.  

15 Презентація гарно організована, доповідь супроводжується 

ілюстративними матеріалами, на які не завжди дано 

посилання у доповіді або ілюстративні матеріали оформлені з 

незначними зауваженнями. 

10 Ілюстративні матеріали низької якості, в організації 

презентації спостерігається невпевненість. 

5 Ілюстративні матеріали низької якості, в доповіді немає 

посилань на ілюстративні матеріали. 

Захист роботи 40 Доповідь логічно побудована, студент чітко та стисло 

викладає основні результати дослідження, показує глибокі 

знання з питань теми, оперує даними дослідження, вносить 

пропозиції по темі дослідження, під час доповіді вміло 

використовує презентацію, впевнено і докладно відповідає на 

поставлені запитання. 

35 Студент спроможний чітко та стисло викласти основні 

результати дослідження, дає правильні відповіді на всі 

запитання, але не завжди упевнений в аргументації, чи не 

завжди коректно її формулює. 

30 Студент спроможний чітко та стисло викласти основні 

результати дослідження, належно обґрунтовує положення 

роботи, але допускає неточності у відповідях на запитання. 
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25 Студент спроможний чітко та стисло викласти основні 

результати дослідження але допускає суттєві неточності у 

відповідях на запитання, не завжди належно обґрунтовує 

положення роботи. 

20 Студент невпорядковано викладає основні результати 

дослідження, намагається дати відповідь на поставлені 

запитання і робить спроби аргументувати положення роботи. 

15 Студент невпорядковано викладає основні результати 

дослідження робить спроби аргументувати положення 

роботи, надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на 

поставлені питання. 

10 Студент демонструє задовільні знання з теми дослідження, але 

не може впевнено й чітко відповісти на додаткові запитання 

членів комісії, та належно обґрунтувати положення роботи. 

5 Студент невпорядковано викладає основні результати 

дослідження, не спроможний дати відповідь на запитання, 

відстоювати свою позицію. 
 

 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

 

Правильних 

відповідей, % 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 15 14,5 13 11,5 10 8,5 7 4,5 3 1,5 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми (денна форма): 

Модуль 1 (9-й семестр): 30 балів за ПМК (2 тести по 15 балів) 

Модуль 2 (10-й семестр): 30 балів за ПМК (2 тести по 15 балів) 
 

 
 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

Екзамен 

 

40-35 

Студент вільно володіє навчальним матеріалом та категоріальним апаратом. 

Дає чіткі та правильні відповіді на поставлені питання викладача. ПМК 

виконані у встановлений термін. 

34-28 Студент не в повному обсязі володіє матеріалом, відповідь частково 

правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована, існує плутанина у 

категоріальному апараті. ПМК виконані у встановлений термін. 

27-16 Відповідь студента частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована, існує плутанина у категоріальному апараті. ПМК виконані з 

порушенням встановлених термінів. 

15-1 Відповідь студента має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія та хронологія. Висновки відсутні. 

МКР виконані з порушенням встановлених термінів 

0 Студент немає відповіді на поставлені питання викладача. ПМК не виконані. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми (денна та заочна форми): 

Модуль 1 (9-й семестр): 40 балів 

Модуль 2 (10-й семестр): 40 балів 
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Форма контролю Максимальна кількість балів  

денна форма заочна форма 

Виконання тестів: 

Модуль 1 (9-й семестр) 

Модуль 2 (10-й семестр) 

 

7х2 бали = 14 балів 

11х2 бали = 22 балів 

 

2х2 бали = 4 бали 

11х2 бали = 22 бали 

Підготовка рефератів та їх презентацій: 

Модуль 1 (9-й семестр) 

 

 

3х4 бали = 12 балів 

 

 

3х4 бали = 12 балів 

Виконання РЗ: 

Модуль 1 (9-й семестр) 

Модуль 2 (10-й семестр) 

 

2х2 бали = 4 бали 

1х8 бали = 8 бали 

 

2х2 бали = 4 бали 

1х8 балів = 8 балів 

ПМК: 

Модуль 1 (9-й семестр) 

Модуль 2 (10-й семестр) 

 

2х15 балів = 30 балів 

2х15 балів = 30 балів 

 

- 

- 

КР: 

Модуль 1 (9-й семестр) 

Модуль 2 (10-й семестр) 

 

- 

- 

 

40 балів 

30 балів 

Екзамен: 

Модуль 1 (9-й семестр) 

Модуль 2 (10-й семестр) 

 

40 балів 

40 балів 

 

40 балів 

40 балів 

Всього: 

Модуль 1 (9-й семестр) 

Модуль 2 (10-й семестр) 

 

100 балів 

100 балів 

 

100 балів 

100 балів 
 
 

7. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Елемент програми 

Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

1 2 3 4 5 

9-й семестр 

ЗМ 1 

Т1 Тест 2 Тест 2 

Т2 Тест 2     

Т3 Реферат 4     

Т4 Тест 2     

Т5 Тест 2 Тест 2 

Т6 Реферат 4 Реферат 4 

Т7 Тест 2     

ПМК Тест 15     

ЗМ 2 

Т8 Реферат 4 Реферат 4 

Т9 Тест 2     

Т10 Тест 2 Реферат 4 

Т11 РЗ 2 РЗ 2 

Т12 РЗ 2 РЗ 2 

ПМК Тест 15     
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1 2 3 4 5 

КР     Тест 40 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен 40 Екзамен 40 

Сума балів за модуль 1 100   100 

10-й семестр 

ЗМ 3 

Т1 Тест 2 Тест 2 

Т2 Тест 2 Тест 2 

Т3 Тест 2 Тест 2 

Т4 Тест 2 Тест 2 

Т5 Тест 2 Тест 2 

Т6 Тест 2 Тест 2 

ПМК Тест 15     

ЗМ 4 

Т7 РЗ 8 РЗ 8 

Т8 Тест 2 Тест 2 

Т9 Тест 2 Тест 2 

Т10 Тест 2 Тест 2 

Т11 Тест 2 Тест 2 

Т12 Тест 2 Тест 2 

ПМК Тест 15     

КР     Тест 30 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен 40 Екзамен 40 

Сума балів за модуль 2 100   100 

Сума балів за модуль 3 100   100 

 

 

Критерії оцінювання за виконання курсової роботи 

 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до 40 до 20 до 40 100 
 

9. Засоби навчання 

 

Засобами навчання для вивчення дисципліни є мультимедіа- і проекційна 

апаратура (проектори, екрани, смартдошки) та комп'ютери, комп’ютерні системи 

та мережі, завдяки яким за певний час досягається визначені ціль і результат 

навчання в межах освітнього процесу. 
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10. Рекомендовані джерела інформації 

Базова 

1. Гончаренко Е.Н. Устойчивое развитие предприятия: методология, 

механизмы, модели: монография / Е. Н. Гончаренко. – Одесса: Атлант, 

2015. – 382с. 

2. Касьянова Н. В. Потенціал підприємства: формування та використання: 

[підручник] / Н. В. Касьянова. – К.: Ліра-К, 2014. – 248с 

3. Таранюк Л. М. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник / 

Л. М. Таранюк. – Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 

2016. – 278с. 

4. Ratzesberger O. The Sentient Enterprise: The Evolution of Business Decision 

Making / O. Ratzesberger, M. Sawhney. - Wiley & Sons, Incorporated, John. – 

2017. - 176 pages. 

 

Допоміжна 

1. Антошкіна Л.І. Потенціал і розвиток підприємства: навч.-метод. посіб.: навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Антошкіна, О.Л. Горяча. – Донецьк: 

Юго-Восток, 2019. – 450 с. 

2. Велика К.В. Розвиток інноваційно-орієнтованого промислового 

підприємства: фінансове та організаційне забезпечення: монографія / К. В. 

Велика, Т. І. Черкасова; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса; Луганськ: 

Ноулідж, 2018. – 160 с. 

3. Воронько Т.В. Управління потенціалом підприємства: [навчально-

методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами] / 

Т.В. Воронько, О.М. Іванова. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 156 с. 

4. Герасимчук З.В. Управління потенціалом підприємства: [навчальний 

посібник] / З.В.Герасимчук, Л.Л.Ковальська. – Луцьк: Волинські 

старожитності, 2019. – 336с. 

5. Єлецьких С.Я.  Управління фінансово стійким розвитком підприємства: 

монографія / С.Я. Єлецьких; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-

сті, Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). – Краматорськ: ДДМА, 2017. 

– 475 с. 

6. Малюта Л.Я. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства 

: навчальний посібник / Л.Я.Малюта. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 

2016. – 232 с. 

7. Розвиток системи управління матеріальними ресурсами підприємства: 

монографія / [Хобта В. М. та ін.]; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. 

ун-т". – Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ", 2016. – 143 с. 
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8. Сабадирьова А.Л. Потенціал і розвиток підприємства: Навч. посібник / А.Л. 

Сабадирьова, О.М. Бабій, Т.В. Куклінова, Д.Є. Салавеліс. – Одеса: ОНЕУ, 

ротапринт, 2017. – 343 с. 

9. Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства: 

монографія: [в 2 т.] / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Кендюхова; 

Всеукр. спілка вчен.-економістів, Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк: ДВНЗ 

"ДонНТУ", 2018. – Т. 1 / [Кендюхов О. В. та ін.]. – 2018. – 343 с. 

10. Філиппова С.В.  Бюджетування як механізм управління розвитком 

машинобудівного підприємства: монографія / С. В. Філиппова, М. О. 

Ананська; Одес. нац. політехн. ун-т, Ін-т бізнесу, економіки та інформ. 

технологій, Каф. обліку, аналізу і аудиту. – Луганськ: Ноулідж, 2016. – 206 

с. 

11. Филипишин И.В. Развитие промышленного предприятия: целеполагание и 

управление изменениями: монография / И. В. Филипишин; Нац. акад. наук 

Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк: Ин-т экономики пром-сти 

НАНУ, 2019. – 315 с. 

12. Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах: колект. 

монографія / [Г.С. Баламут та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. В. 

Гринько; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ: Біла 

К.О. [вид.], 2014. – 323 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:www.rada.gov.ua 

2. Инновации, управление изменениями в организациях, управление знаниями 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bizbooks.com.ua/catalog/cat.php3?c=193&lang=1 

3. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс]: наук.-практ. журн. – Режим 

доступу: http://www.intelvlas.com.ua/ 

4. Інтелектус [Електронний ресурс]: веб-журн. – Режим 

доступу:http://www.patent.net.ua/intellectus/ua.html 

5. Міністерство економіки України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:www.me.gov.ua 

6. Міністерство освіти та науки України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.mon.gov.ua 

7. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://minfin.kmu.gov.ua 

8. Інтернет- портал для управлінців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.management.com.ua 


