
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП27 

2. Назва: Економіка 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти:   І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 8 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кардаш Оксана Любомирівна, 

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики. 

9. Результати навчання:  
Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

− розрізняти організаційно-правові форми підприємств та організацій, робити обґрунтований вибір 

напрямків діяльності та сфери бізнесу;  

− розробляти плани розвитку підприємства та інноваційно-інвестиційні проекти різних напрямків;  

− аналізувати ефективність використання персоналу, основних засобів, оборотних коштів, 

інвестиційних ресурсів, організації виробничої діяльності, інноваційних процесів;  

− обґрунтовувати загальні тактичні та стратегічні управлінські рішення з різних аспектів 

господарської діяльності;  

− запобігати кризовим проявам, нейтралізувати ризики та загрози у виробничо-комерційній 

діяльності підприємства;  

− визначати напрямки та обґрунтовувати загальний механізм здійснення реструктуризації 

підприємств та організацій. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:теорія автоматичного 

керування, проектування схем автоматизації. 

12. Зміст курсу: Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки. Предмет, методи 

та завдання економіки. Загальні поняття та засади економіки підприємств. Середовище 

господарювання.Основні засоби, оборотні засоби, персонал.Інвестиції, інновації. 

Конкурентоспроможність, ефективність та економічна безпека.  

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Економіка підприємства: посібник. / Т.В. Кузнєцова, О.М. Гарнага, О.Ю. Лесняк, В.Д. Шебуня/ . – 

Рівне: НУВГП, 2013. – 315 с.  

2. Економіка підприємства: Підручник / За ред. проф. Є.М. Палиги. - 2-ге вид., онов. та доп. – Львів: 

Українська академія друкарства, 2013. - 688с.  

3. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. Г.О. Швиданенко. - Вид. 4-ге, перероб. та доп. - 

К.: КНЕУ, 2009. - 816 с.  

4. Шегда А.В., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Пашнюк Л.О. Економіка підприємства: збірник тестів 

і задач:навч. посіб.-Київ: ЦУЛ, 2010. - 239 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
40 год. лекцій, 40 год. лабораторних робіт, 160 год. самостійної роботи. Разом – 240 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.                              

Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                                                                             Грицюк П. М., д.е.н., професор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: PP27 

2. Title: Economy; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied:8; 

7. Number of established ECTS credits: 8; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kardash Oksana 

Liubomyrivna, Ph.D., associate professor of the Department of Economic Cybernetics. 

9. Results of studies: 

− to distinguish between organizational and legal forms of enterprises and organizations; to make a 

reasonable choice of directions of activity and sphere of business; 

− develop enterprise development plans and innovation and investment projects of different directions; 

− analyze the effectiveness of the use of personnel, fixed assets, working capital, investment resources, 

organization of production activities, innovation processes; 

− to substantiate general tactical and strategic management decisions on various aspects of economic 

activity; 

− to prevent crisis manifestations, to neutralize the risks and threats in the production and commercial 

activity of the enterprise; 

− to determine the directions and justify the general mechanism of restructuring of enterprises and 

organizations. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: theory of automatic control, design of 

automations chemes. 

12. Course contents: Conceptual aspects of mathematical modeling of economy. Subject, methods and 

tasks of the economy. General concepts and principles of enterprise economics. Environment management. 

Fixed assets, circulatin gassets, personnel. Investments, innovations. Competitiveness, efficiency and 

economic security. 

13. Recommended educational editions: 
1. Enterprise Economics: Manual. / T.V. Kuznetsova, O.M. Garnaga, O.Yu. Lesnyak, V.D. Shebunya /. - 

Rivne: NUVGP, 2013. - 315 p. 

2. Business Economics: Textbook / Ed. prof. Ye.M. Paligi - 2nd form., Again. and add - Lviv: Ukrainian 

Academy of Printing, 2013 - 688s. 

3. Economy of the enterprise: Textbook / By Ed. G.O. Shvidanenko - Kind. 4th, processing. and add - K .: 

KNEU, 2009. - 816 p. 

4. Shegda AV, Kharchenko TB, SagaidakYu.A., Pashnyuk L.O. Economics of the enterprise: a collection of 

tests and tasks: teach. manual-Kyiv: ZUL, 2010. - 239 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
40 hours lectures, 40 hours laboratory work, 160 hours independent work. Together - 240 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual and group research tasks, 

use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. Final control: completionat the end of 5 semesters. 

 Current Control (100 points): Testing, Surveys. 

16. Language of teaching:Ukrainian. 

 

Head of the Department        Grytsyuk P.M., Doctor of Economics, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


