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1. Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 

Назва практики Економіка 

Статус  Обов’язкова 

2. Інформація про викладача 

Форма контролю  диференційований залік 

Викладач (і) Бакіна Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри БКМТ 

http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/bakina-tetyana-volodymyrivna/  

E-mail викладача tatiana.bakina@tsatu.edu.ua  

Веб-сайт курсу http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=3336 (доступ через особистий 

логін і пароль для навчально-інформаційного порталу ТДАТУ) 

Навчальна практика «Економіка» дає можливість закріпити та поглибити знання, отримані 

студентами в процесі вивчення теоретичних дисциплін та здобуття практичних навичок зі 

спеціальності. 

3. Мета викладання дисципліни 

Метою проходження студентами навчальної практики «Економіка» є набуття 

практичних умінь і навичок, закріплення універсальних і професійних компетенцій, 

набутих ними в процесі вивчення теоретичних дисциплін професійної підготовки. 

4. Завдання навчальної практики 

– формування цілісного сприйняття загальної картини теоретичної підготовки 

майбутнього бакалавра в галузі економіки; 

набуття практичних навичок шляхом вирішення конкретних практичних завдань, аналізу 

ситуацій і застосування інших форм навчання;  

– розвиток у студентів комплексного системного економічного мислення; 

– ознайомлення зі специфічними особливостями економічного аналізу; 

– розкриття прикладного характеру розглядаються в навчальних дисциплінах базових 

категорій; 

– закріплення навичок розрахунку найбільш важливих економічних показників; 

– формування практичних навичок самостійної роботи, навичок самостійного 

формулювання висновків, отриманих за результатами власних розрахунків; 

– розвиток навичок презентації та захисту результатів виконуваної роботи; 

– освоєння роботи з різноманітними джерелами інформації. 

5. Результати навчання – компетентності (з урахуванням soft skills) 

уміння РН10.  Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які 

характеризують результативність їх діяльності; 

РН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; 

РН13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники; 

РН16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати 

логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки; 

РН17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і 

проблем в одній або декількох професійних сферах з урахуванням ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків. 

soft skills здатність аналітично мислити, уміння критично оцінювати ситуацію, навички 

командної роботи, комунікації та публічних виступів. 

Після успішного проходження курсу здобувач вищої освіти володітиме наступними 

компетентностями: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної 
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науки 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

СК 4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати 

СК 7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки 

даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів 

СК 12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх вирішення 

СК 11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію 

СК 13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання,  оцінку їх конкурентоспроможності 

6. Пререквізити 

Дисципліни, що передують 

вивченню даної дисципліни 

Економіка, Економіка фірми, Навчальна практика «Вступ до 

фаху», Навчальна практика з міжнародної економіки та ЗЄД 

7. Постреквізити 

Дисципліни, які спираються 

на вивчення даної дисципліни 

Економіка праці та соціально-трудові відносини, Іноземна 

мова за професійним спрямуванням, Комплексна виробнича 

практика з професійної підготовки. 

8. Структура курсу 

№ 

п/п 
Зміст практики 

Тижні проходження практики 

1 2 3 4 

1. 

Загальний інструктаж та забезпечення студентів 

необхідним матеріалом (звітами, технічними засобами та 

ін.) 
2    

2. 
Обговорення сучасних проблем розвитку аграрного 

сектора економіки. 
6    

3. 

Знайомство студентів з метою, методами, формами та 

змістом навчальної практики. Уточнення індивідуальних 

завдань. 
4    

4. 

На основі діючого законодавства України та нормативно-

правової бази підприємства охарактеризувати 

організаційно-правову форму господарської діяльності 

підприємства. 

3    

5. 

За фінансовою та статистичною звітністю проаналізувати 

господарську та комерційну діяльність підприємства та 

його виробниче спрямування. 
12    

6. 

За допомогою фінансової і статистичної звітності 

визначити склад, структуру, забезпеченість та 

ефективність використання наявних в господарстві 

ресурсів. 

3 9   

7. 

Проаналізувати рівень виробничих витрат на 

вирощування основних видів продукції та визначити 

склад і структуру собівартості одиниці продукції. 
 12   
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8. 

Виконати індивідуальне завдання: визначити рівень 

виробничих витрат та собівартість окремого виду 

продукції на перспективу. 
 9   

9. 
Визначити і проаналізувати рівень економічної 

ефективності господарської діяльності підприємства.   9  

10 
Розрахувати та проаналізувати ефективність виробництва 

продукції рослинництва у підприємстві.   6  

11. 
Розрахувати та проаналізувати ефективність виробництва 

продукції тваринництва у підприємстві.   6  

12. 

Визначити та проаналізувати рівень 

конкурентоспроможності продукції, що виробляється на 

підприємстві. 
  6  

13. 
Провести факторний аналіз прибутковості підприємства 

та визначити резерви її підвищення. 
  3 3 

14. 
Виконати індивідуальне завдання: обґрунтувати рівень 

беззбитковості виробництва окремих видів продукції. 
   9 

 Оформлення звіту    12 

 Захист звіту    6 

 Разом годин 30 30 30 30 

9. Методи та форми навчання 

Форми навчання:  

- за рівнем взаємодії здобувача вищої освіти з викладачем: індивідуальне, групове; 

- за місцем проведення занять: аудиторне. 

Методи навчання: бесіда, дискусії, виконання розрахункових та графічних завдань, презентація. 

10. Політика курсу 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. За пропуски занять без поважної причини 

здобувач вищої освіти буде не атестований з навчальної практики. Усі пропущені заняття мають 

бути відпрацьовані. 

Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Під час виконання завдань недопустимо порушення академічної доброчесності. 

Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до 

учасників навчального процесу, дотримуватися дисципліни, дбайливо ставитись до обладнання 

та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік навчального процесу 

11.Система оцінювання курсу 

На завершення кожного дня практики керівник практики зі студентами проводить 

підсумки виконаного завдання відповідно до програми практики, звертає увагу на основні 

проблемні питання, що проявлялися під час виконання завдання. 

По завершенню навчальної практики на кафедру представляється звіт у письмовій 

формі, який містить відомості про виконання всіх завдань практики, висновки та 

пропозиції. Відповідно до графіку проходження практики в останній день практики звіт 

усно захищається студентом перед комісією у складі керівника практики та викладачів 

кафедри.  

Підведення підсумків практики оцінюється диференційованим заліком. 
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Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про 

оцінювання знань студентів ТДАТУ» за 100-бальною шкалою 

Критерії оцінювання 

 

Об’єкт оцінки Сума балів 

Максимальна кількість балів за звіт 100 

Проходження практики та написання звіту: 50- 70 

- ритмічність роботи під час практики у відповідності до 

календарного плану 
10-15 

- відповідність звіту щодо вимог оформлення звіту 3 

навчальної практики 
5-10 

- правильність розрахунків економічних показників та 

розв’язання завдань 
10-35 

- логічність та завершеність обґрунтування результативних 

показників 
5-10 

Захист звіту 20-30 

12. Інформаційний пакет по дисципліні 

Рекомендована література 

1. Бандурка О.М., Ковальов Є.В., Садиков М.А., Маковоз О.С. Економіка підприємства: 

навчальний посібник. – Х.: ХНУВС. 2017. 192 с.  

2. Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. К.: Кондор -Видавництво, 2016. 378 с.  

3. Захарченко В.І., Меркулов М.М., Штряєва Л.В.. Економіка підприємства: практикум 

(збірник задач і виробничих ситуацій). Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 144 с.  

4. Калініченко О. В., Плотник О. Д. Економіка підприємства. Практикум : [навчальний 

посібник]. К. : Кондор, 2012. 600 с.  

5. Ліпич Л.Г., Буняк Н.М., Геліч Н.В. та інш. Економіка підприємства: навч. посіб. Луцьк: 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2014. 608 с.  

6. Палига Є.М., Боженко О.М. та інш. Економіка підприємства: підручник. Львів: УАД, 2013. 

688 с.  

7. Шарко М.В., Мєшкова-Кравченко Н.В., Радкевич О.М. Економіка підприємства: навч. 

посіб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС. 2014. 46 с 

Яркіна Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. К. : Видавництво Ліра-К, 2017. 600 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua 

2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 

3. Методичний кабінет кафедри економіки. 

4. Internet. 

 


