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Відкрите заняття було проведено к.е.н., доцентом Грицаєнко Г.І. 
31.09.19 р. у групах 11 МБ ПТ, 11 МБ МК, 11 МБ МН, 11 МБ ФС. На занятті 
були присутні 17 здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» та 3 запрошених. 

Лекційне заняття проведено відповідно до тематичного плану робочої 
навчальної програми дисципліни «Економічне управління підприємством». 
Тема лекції: «Економічний порядок на підприємстві». 

 
Доцентом Грицаєнко Г.І. було чітко сформульовані цілі заняття: 
знати:  
- сутність економічного порядку;  
- основні інструменти управління, за допомогою яких забезпечується 

економічний порядок на макро- і мікрорівні економіки;  
- зміст регламенту як документа, який упорядковує діяльність у певній 

галузі;  
- права, обов’язки та правила взаємодії органів управління 

підприємством й зміст посадових інструкцій фахівців з економіки;  
- методи етичного ведення бізнесу; 
уміти:  
- розробляти загальний регламент економічного управління  
підприємстві;  
- формувати Положення про економічні служби на підприємстві;  
- складати посадові інструкції для працівників економічних служб;  
- аналізувати діяльність підприємства з морально-етичних позицій 
 
Методичне забезпечення: 
- Положення про економічні служби на підприємстві; 
- посадові інструкції фахівців з економіки. 
 
Структура заняття: 
1. Інструменти економічного управління на рівні національного 

господарства.  
2. Мікроекономічні інструменти управління.  
3. Регламентація діяльності економічних служб на підприємстві  
4. Ділова етика та етика економічного управління підприємством. 
 
 
Викладач показала себе як хороший фахівець та вмілий організатор. Їй 

властиві виразність вимови, уміння утримувати увагу студентів протягом 
усього лекційного заняття та уважно реагувати на висловлювання студентів. 
На занятті було створено атмосферу доброзичливості і взаємоповаги. 
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Назва показника 

Максим. 
бал 

Одержані бали за 
результатами 

перевірки 
1.1 Підготовленість аудиторії до читання 
лекцій 3 3 

1.2 Оснащення лекційної аудиторії 3 3 
1.3 Наповненість і якість електронного 
навчального курсу з дисципліни на НІП 
університету та забезпеченість літературою 

 
4 

 
4 

1.4 Контроль якості лекцій 4 4 
Максимально можлива кількість балів 14 14 
2.1 Відповідність теми лекції й розглянутих 
питань робочій програмі навчальної 
дисципліни 

 
2 

 
1 

2.2 Логічна структура лекції 5 4 
2.3 Знання лектором матеріалу лекції й 
вільна в ньому орієнтація 5 5 

2.4. Характер викладення матеріалу лекції 5 5 
2.5 Наявність у лекції проблемних ситуацій і 
елементів проблемного характеру 

3 2 

2.6. Науково-теоретичний рівень лекції 4 3 
2.7. Методичний рівень лекції 4 4 
2.8. Раціональність використання часу лекції 3 3 
2.9. Контакт лектора з аудиторією 2 2 
2.10. Використання технічних засобів 
навчання (ТЗН) і наочних приладь 3 3 

2.11. Форма викладу основних положень 
лекції 

5 5 

2.12. Мовне оформлення лекції 3 3 
2.13. Дисципліна й активність роботи 
студентів на лекції 3 3 

2.14. Елементи виховного характеру в лекції 3 3 
Максимально можлива кількість балів 50 46 
ВСЬОГО 64 60 

 
 
 


