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ПРО ДИСЦИПЛІНУ 
Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та 
цілі 

Мета навчальної дисципліни «Економіка в галузі» 
полягає у формуванні здатності самостійно мислити, 
приймати управлінські рішення, виконувати 
комплексні економічні розрахунки для ефективного 
здійснення господарської діяльності на рівні 
підприємств. 
Основними завданнями вивчення дисципліни 

«Економіка в галузі» є: 
– сформувати розуміння господарських процесів, 
що відбуваються в сучасних підприємствах; 
– забезпечити засвоєння сучасних досягнень 
теорії та практики управління підприємствами та 
організаціями, як відкритими соціально-
економічними утвореннями; 
– сформувати здатність ідентифікувати та 
аналізувати господарські процеси та проблеми, 
приймати управлінські рішення. 

Розміщення на 
навчальній 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3604 

Компетентності, 
визначені 
освітньою 
програмою 

К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і 
синтезу. 
К02. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
К06. Здатність виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми. 
К07. Здатність працювати в команді. 
К19. Усвідомлення необхідності підвищення 
ефективності електроенергетичного, 
електротехнічного та електромеханічного 
устаткування. 
К23. Здатність організовувати та координувати 
роботи з інжинірингу обꞌєктів електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки. 

Програмні 
результати 
навчання, 
визначені 
освітньою 
програмою 

ПР07. Здійснювати аналіз процесів в 
електроенергетичному, електротехнічному та 
електромеханічному обладнанні, відповідних 
комплексах і системах. 
ПР13. Розуміти значення традиційної та 
відновлюваної енергетики для успішного 
економічного розвитку країни. 



ПР19. Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні 
методи для зменшення втрат електричної енергії при 
її виробництві, транспортуванні, розподіленні та 
використанні. 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» 
навичок  
(soft skills) 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу на відповідних рівнях Забезпечується 
формуванням креативного мислення, навичок 
дослідження (планування і виконання індивідуальних 
робіт), управлінням інформацією (пошук, відбір і 
оптимізація інформації).  
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, 
адаптуватися та діяти в новій ситуації. Формується 
умінням формувати власну думку та приймати 
рішення (розробка алгоритму розв’язування задачі), 
виробленням комунікаційних навичок, емоційного 
інтелекту, презентаційних навичок (захист виконаних 
робіт) 

Структура навчальної дисципліни 

Лекції: 
16 год. 
2 год.  

Практичні роботи: 
18 год. 
6 год. 

Самостійна робота: 
56 год. 
82 год. 

   

 

 
Методи оцінювання 
та структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно засвоїти теоретичний 
матеріал та здати модульні контролі знань, 
а також вчасно виконати практичні роботи 
та завдання для самостійного виконання.  

Оцінювання якості виконання завдань 
здійснюється за критеріями повноти, 
правильності та самостійності їх 
виконання. Враховується також творчий 
внесок. 

Студент може отримати такі бали: 
60 балів – за вчасне та якісне виконання 
практичних робіт (45 балів), самостійних 
робіт (15 балів).  
20 балів – модульний контроль 1; 
20 балів – модульний контроль 2; 

Усього 100 балів. 
Модульні контролі проходитимуть у формі 

тестування платформі MOODLE. У тесті 
32 запитання різної складності:  

 рівень 1 – 24 запитання по 0,5 бала 
(12 балів), 

 рівень 2 – 8 запитань по 0,7 бала 



(5,6 бала), 

 рівень 3 – 2 запитання по 1,2 бала 
(2,4 бала). 
Усього – 20 балів. 
Нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового 
контролів знань студентів, а також 
можливість подання апеляції:  

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti 

 
Місце навчальної 
дисципліни в освітній 
траєкторії здобувача 
вищої освіти 

Дисципліни, що передують вивченню даної 
дисципліни:  

• Теоретичні основи електротехніки; 
• Числові методи; 
• Метрологія. 

Поєднання навчання 
та досліджень 

Здобувачі вищої освіти мають можливість 
додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, зокрема, написання та 
опублікування наукових тез з тематики 
дисципліни, участь у наукових конференціях 

 

 
 
Інформаційні 
ресурси 

Всі навчально-методичні матеріали вільно 
доступні на сторінці дисципліни в навчальній 
платформі НУВГП: 
 https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1716   

Рекомендована література 
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, 2019. - 
688с. 
3. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. 
ред. Г.О. Швиданенко. - Вид. 4-ге, перероб. та 
доп. - К.: КНЕУ, 2020.-816 с. 
4. Економіка підприємства: посібник. / Т.В. 
Кузнєцова, О.М. Гарнага, О.Ю. Лесняк, В.Д. 
Шебуня/ . – Рівне: НУВГП, 2013. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6165 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1716


5. Шегда А.В., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., 
Пашнюк Л.О. Економіка підприємства: збірник 
тестів і задач:навч. посіб.-Київ: ЦУЛ,2018. - 239 с. 

Допоміжна 
6. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. 

посіб. - Київ: А.С.К., 2017.- 400с. 
7. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка 

підприємства: Навч. посіб. -Київ: ЦНЛ, 2016. - 
488с. 

8. Економіка підприємства:Навч. посібник/За 
ред. А.В. Шегди. - Київ:Знання,2005. - 431с. 
9. Економіка підприємства:Підручник/За заг. 

ред. С.Ф. Покропивного. - 2-е вид., перероб. та 
доп.-Київ: КНЕУ,2018. -528с. 

Інформаційні ресурси 
До складу інформаційних ресурсів навчальної 
дисципліни входять : 

10. Національна бібліотека України імені В. І. 
Вернадського. – URL: http://nbuv.gov.ua. 

11. Наукова бібліотека НУВГП. – 33000, 
м.Рівне, вул. Олекси Новака, 75. – URL: 
http://lib.nuwm.edu.ua, http://ep3.nuwm.edu.ua. 

12. Комп’ютерне навчання продуктам і 
технологіям Microsoft. – URL: 
https://www.microsoft.com/learning/ru-
ru/default.aspx.     

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Завдання до практичних та самостійних робіт 
з відповідної теми повинні бути виконані і здані на 
оцінювання протягом 14 днів з дати заняття. У 
випадку порушення термінів кількість балів 
знижується на 10%.  

Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП» 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 
Згідно цього документу також реалізується 

право студента на повторне вивчення 
дисципліни. 

Перездача модульних контролів здійснюється 
згідно  

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 
перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE  

https://www.microsoft.com/learning/ru-ru/default.aspx
https://www.microsoft.com/learning/ru-ru/default.aspx
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti


https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила академічної 
доброчесності 

До кожного заняття здобувачі повинні 
наперед ознайомитися з матеріалами та 
інформаційними ресурсами, що розміщені на 
сторінці дисципліни в Moodle.  

Студенти мають самостійно виконувати і 
здавати на оцінювання лише власні 
результати. При виконанні завдань практичної 
роботи з дисципліни студенти можуть 
обговорювати шляхи вирішення задачі. 
Забороняється копіювання виконаних завдань у 
інших студентів. Здобувачі  мають 
дотримуватися Положення про виявлення та 
запобігання академічного плагіату в НУВГП  

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj  

У випадку виявлення плагіату при виконанні 
завдання здобувач не отримує бали і повинен 
виконати завдання повторно або отримати 
інше завдання до виконання.  

При виявленні елементів академічної 
недоброчестності під час модульного 
контролю студент позбавляється права у 
продовженні відповідного контролюючого 
заходу, результати оцінювання відповідного 
модуля анулюються. 

Вимоги до 
відвідування 

Здобувачі вищої освіти зобов'язані 
відвідувати усі лекційні та практичні заняття з 
дисципліни згідно розкладу off-line або on-line (за 
допомогою Google Meet)  

http://desk.nuwm.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi  
Консультації можуть проводитися онлайн із 

застосуванням сервісу Google Hangouts Meet. 
Відвідування консультацій не є обов'язковим. 
Здобувач має право попросити проведення 
додаткової консультації для роз’яснення 
незрозумілих моментів. 

У випадку пропуску заняття з поважних 
причин (індивідуальний план, лікарняний листок, 
мобільність тощо) студент зобов’язаний  
самостійно вивчити пропущений теоретичний 
матеріал на платформі MOODLE  
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=176
чи виконати завдання лабораторного заняття 
у порядку передбаченому відповідними 

https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://desk.nuwm.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=176
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=176


методичними вказівками. 
Результат виконання завдань 

оформлюється в зошиті, який здобувач надає 
викладачу для перевірки.  

Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення  

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
Студенти можуть без обмежень 

використовувати на заняттях мобільні 
телефони та ноутбуки. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній 
та інформальній освіті згідно відповідного 
положення:  

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita 
Здобувачі можуть пройти відкриті онлайн 

курси, близькі за темою до даної навчальної 
дисципліни, таких платформ як Coursera, 
Prometheus, edEx, edEra, VUMOnline, FutureLearn 
тощо для подальшого перезарахування 
результатів навчання. 

Зокрема, рекомендуються курси на 
платформі Coursera:   

Modern combinatorics 
https://ru.coursera.org/learn/moderncombinatorics;  
Discrete Math and Analyzing Social  Graphs  
https://ru.coursera.org/learn/discrete-math-and-
analyzing-social-raphs?specialization=mathematics-
for-data-science .  

ДОДАТКОВО 
Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну* 

Здобувачі вищої освіти можуть подавати свої 
критичні зауваження, а також ідеї та 
рекомендації щодо наповнення навчальної 
дисципліни і методів викладання шляхом 
анонімного онлайн анкетування через Google 
Forms, що проводиться наприкінці кожного 
семестру, або безпосередньо викладачу.  

За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання 
та викладання за даною та іншими 
дисциплінами. 

Результати опитування студентам 
надсилають обов’язково. 

Порядок опитування, зміст анкет та 
результати анкетування здобувачів минулих 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
https://ru.coursera.org/learn/moderncombinatorics
https://ru.coursera.org/learn/discrete-math-and-analyzing-social-raphs?specialization=mathematics-for-data-science
https://ru.coursera.org/learn/discrete-math-and-analyzing-social-raphs?specialization=mathematics-for-data-science
https://ru.coursera.org/learn/discrete-math-and-analyzing-social-raphs?specialization=mathematics-for-data-science


років та семестрів завантажені на сторінці 
«ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст дисципліни 
оновлюється щорічно, враховуючи нові 
тенденції галузі математики. 

Студенти також можуть долучатись до 
оновлення дисципліни шляхом подання 
відповідних пропозицій викладачу. За якісно 
обґрунтовану пропозицію студенти можуть 
отримати додаткові заохочувальні бали. 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні 
матеріали стосовно організації навчального 
процесу для осіб з інвалідністю доступно за 
посиланням: 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
У випадку навчання таких категорій 

здобувачів освітній процес дисципліни 
враховуватиме, за можливістю, усі особливі 
потреби здобувача. 

Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
додатки максимально сприятимуть організації 
навчання для осіб з інвалідністю та особливими 
освітніми потребами. 

Прохання для здобувачів вищої освіти з 
особливими потребами завчасно повідомити 
про вказані особливості для відповідної 
підготовки та їх врахування. 

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/ 
item/506-v-dopomohu-avtoram 
База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
Електронний каталог: 
http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
Можливості доступу до електронних ресурсів 
та сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/ 
item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/%20item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/%20item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/%20item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Денна форма:  
Лекції – 16 год.  
Практичні заняття – 18 год.  
Самостійна робота – 56 год.  

Заочна форма:  
Лекції – 2 год.  
Практичні заняття – 6 год.  
Самостійна робота – 82 год.  

Методи та технології навчання: демонстрації, проблемно-пошуковий метод, 
навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання винахідницьких завдань, 
проблемна лекція, візуалізація. 
Засоби навчання: мультимедійні презентації, опорний роздатковий графічний 
матеріалу, 
Бізнес-кейси, індивідуальні творчі завдання. 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 

60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань: 
модуль 1 (20), модуль 2 (20), або екзамен (40), балів 

40 

Усього за дисципліну 100 

 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ/ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи економіки підприємства та ефективність використання 
виробничих ресурсів 

Тема 1. Сутність економіки. Характеристика підприємства та його виробничої діяльності. 

Результати 
навчання: 

ПРН07, 
ПРН13, 
ПРН19. 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 год., 
практичні – 2 
год. 

Література:  

[1], [2], [3], 
[4], [5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3604#section-5  

Опис теми Сутність економіки. Об’єкт та суб’єкт вивчення дисципліни. Поняття про підприємство та 

основні напрямки його діяльності. Виробничі ресурси підприємства та їх аналітична 

характеристика. Забезпеченість виробничими ресурсами. Виробничий процес як основа 

діяльності підприємства, організація виробничого процесу. 

Тема 2: Суть основних фондів, їх класифікація та структура. 

Результати 
навчання: 

ПРН07,  
ПРН19. 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 год., 
практичні – 
2 год. 

Література:  

[1], [2], [3], 
[4], [5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3604#section-5 

Опис теми Основні фонди. Основні промислово-виробничі фонди. Основні невиробничі фонди. Оцінка 
основних фондів. Знос і амортизація основних фондів. 

Тема 3: Оцінка стану та ефективність використання основних фондів. 

Результати 
навчання: 

ПРН07, 
ПРН13, 
ПРН19. 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 год., 
практичні – 
2 год. 

Література:  

[1], [2], [3], 
[4], [6] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3604#section-5 

Опис теми Показники відновлення та динаміки основних фондів. Показники якісного стану основних 

фондів та рівня технічного стану виробничої бази підприємства. Використання основних 

фондів. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів. 

 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Економічні основи господарської діяльності підприємства. 

Тема 4: Оборотні засоби та підвищення ефективності їх використання на промисловому підприємстві. 
 

Результати 
навчання: 

ПРН07, 
ПРН13, 
ПРН19. 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 год., 
практичні – 
2 год. 

Література:  

[1], [3], [4], 
[5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3604#section-5 

Опис теми Оборотні фонди. Структура оборотних засобів. Використання оборотних засобів. Показники 

обертання оборотних засобів. 

Тема 5: Собівартість промислової продукції та шляхи її зниження. 

Результати 
навчання: 

ПРН07, 
ПРН13, 
ПРН19. 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 год., 
практичні – 
4 год. 

Література: 

[1], [2], [3], 
[4], [6] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3604#section-5 

Опис теми Витрати виробництва та обігу. Собівартість промислової продукції. Види собівартості. Облік 

і класифікація витрат, які відносяться до собівартості продукції (робіт, послуг). Зниження 

собівартості продукції. 

Тема 6: Рентабельність підприємства. 

Результати 
навчання: 

ПРН07, 
ПРН13, 
ПРН19. 

Кількість 
годин: 
лекції – 4 год., 
практичні – 
4 год. 

Література:  

[1], [3], [4], 
[5], [6], [11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3604#section-5 

Опис теми Прибуток як економічна категорія. Рентабельність як показник ефективності роботи 

підприємства. Основні показники рентабельності. Резерви  підвищення рентабельності на 

підприємстві. 

Тема 7: Ціноутворення на підприємстві 
Результати 
навчання: 

ПРН07, 
ПРН13, 
ПРН19. 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 год., 
практичні – 
2 год. 

Література:  

[2], [3], [4], 
[5], [6] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3604#section-5 

Опис теми Ціна, її економічна суть. Види цін та їх економічна характеристика. Види цінової стратегії 

підприємства. 

 

 

 

Лектор     Кардаш О.Л., канд. екон. наук, доцент кафедри  

комп’ютерних технологій та економічної 
кібернетики 


