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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 

освіти 

підготовчий 

Освітня програма усі освітні програми НУВГП 

Спеціальність усі спеціальності НУВГП 

Рік навчання, 

семестр 

1 ий рік навчання на підготовчому відділені для 

іноземних громадян  

Кількість кредитів 5 кредитів ЄКТС 

Лекції: 1 семестр –  8 год., 2 семестр –  6 год. 

Практичні заняття: 1 семестр –  32 год., 2 семестр –  12 год. 

Самостійна робота: 1 семестр –  18 год., 2 семестр –  14 год. 

Курсова робота: - 

Форма навчання денна 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 семестр – залік, 2 семестр - екзамен 

Мова викладання українська, англійська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

Лектор 

 

Солодкий Владислав Олександрович, 

доцент, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки підприємства і 

міжнародного бізнесу 

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Солодкий_ВладиславО

лександрович 

ORCID 0000-0001-7265-4706 

Як комунікувати електронна пошта:  https:// v.o.solodkyi@nuwm.edu.ua 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

Предметом вивчення дисципліни є формування знань та 

практичних навичок для узагальнення здібностей самостійно 

мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні 

економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської 

діяльності на рівні підприємств різних напрямків  бізнесу 

Вивчення курсу передбачає наявність міждисциплінарних зв‘язків 

таких дисциплін, як «Економічна теорія», «Економіка 

підприємства»,  «Статистика». На матеріалі даної дисципліни 

може ґрунтуватись вивчення наступних дисциплін: 

«Менеджмент», «Аналіз діяльності підприємств», «Маркетинг» та 

інших.  

https://


 

 

Здобувачами вищої освіти під час вивчення дисципліни 

набувається така компетентність – розуміння принципів і 

процесів формування та організації роботи суб‘єкта бізнесу та 

його підсистем. Вимоги до знань та умінь визначаються 

галузевими стандартами вищої освіти України. 

Посилання на 

розміщення  навчальної 

дисципліни  на 

навчальній платформі 

Classroom 

https://classroom.google.com/u/1/c/MzMxNzUwNTY2MTM4 

Компетентності ЗК4. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з 

різних джерел. 

ЗК5. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при 

виконанні завдань. 

ЗК7. Здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми. 

 

Програмні результати 

навчання 

ФК1. Знання і розуміння предметної області своєї професії. 

ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці. 

Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

1. Аналітичні навички 

2. Гнучкість розуму 

3. Здатність логічно обґрунтовувати позицію 

4. Знаходити вихід з складних ситуацій 

5. Ініціативність 

6. Комплексне рішення проблем 

7. Критичне мислення 

8. Управлінські якості 

9. Формування власної думки та прийняття рішень 

Методи, технології 

навчання та 

викладання 

Форми проведення занять: лекції та лабораторні роботи. Окремі 

питання тем виносяться на самостійне опрацювання студентів. 

Методи та технології навчання: кейси, проектні технології 

навчання, мультимедійні технології. 

Засоби навчання  Засоби навчання, які застосовуються під час викладання: технічні 

засоби (радіо- і телепередачі, звуко- і відеозаписи ); мультимедіа-, 

відео- і звуковідтворююча, проекційна апаратура; комп'ютери, 

комп‘ютерні системи та мережі; програмне забезпечення (для 

підтримки дистанційного навчання, Інтернет-опитування тощо); 

бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні 

рекомендації, наукова література). 

 

 

 ТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО  ДИСЦИПЛІНИ 

Лекції – 14год. Практичні заняття - 44 год Самостійна робота - 32год  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1., РН2., РН3., РН4., РН5., РН6., РН7., РН8. 

 

Аналізувати та узагальнювати фактичний матеріал, набутий у ході лекцій та під час 

самостійного опрацювання літератури до дисципліни. Робити самостійні науково-

обґрунтовані висновки з вивченої теми. обґрунтовувати напрямки пріоритетного 

інноваційного розвитку з урахуванням потреб та особливостей національної економіки; 

оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу 

підприємства та обґрунтовувати пріоритет-ні напрямки його нарощування; розробляти та 

обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності інноваційного 



 

 

розвитку суб‘єктів господарювання..  

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати)  

виконати тренувальні вправи  

опрацювати текстовий матеріал  

написати відгук  

скласти діалог  

вести аргументовані розмови на 

теми «Сутність ефективного 

економічного розвитку». 

«Чинники, які визначають рівень 

економічного розвитку». 

«Концептуальні основи 

управління економічними 

процесвами». 

Методи та технології навчання  Flipped Classroom, A-B-C, Mind 

Map,блискавка, трикрокове 

інтерв‗ю, метод 635, навчання в 

станціях, візуалізація, one- 

minute paper  

Засоби навчання  Комп‘ютер чи інший цифровий 

пристрій з підключенням до 

мережі Інтернет, підручник 

видавництва НУВГП текстові, 

аудіо- та відеоматеріали  

 

За поточну (практичну) складову 

оцінювання 40 балів  

За модульний (теоретичний) контроль 

знань, модуль 20 балів  

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів  60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль  , 

модуль 2, балів  

40 

Усього за дисципліну, балів  100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного  практичного  та модульного 

 підсумкового  контролів - 60 та 40  

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема  . Економіка як наука 

Результати 

навчання  

РН1.  

РН2.  

РН3.  

РН4.  

РН5.  

РН6.  

РН7.  

РН8. 

Кількість 

годин: 15 

 

Лінк на CLASSROOM: 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI4OTgxNzcyOTla 

Додаткові ресурси: 

1. Міжвідомча рада з впровадження економічних реформ в 

Україні. Режим доступу: http://www.reforms.kiev.ua 

2.  Консорціум економічних досліджень. Режим доступу: 

http://www.eurasia.org/eerc/kiev 

3. Нормативно-правова база. Режим доступу: 

URL:http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-

baza.html  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Наукова бібліотека НУВГП. Режим доступу:: 

http://lib.nuwm.edu.ua/  

Опис теми  Зародження й основні етапи розвитку економіки як науки. Предмет 

економіки та еволюція у його визначенні різними школами. Методи 

пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація. Економічні 

http://www.eurasia.org/eerc/kiev
http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html
http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/


 

 

категорії, закони та принципи. Функції економіки. 

Література  1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та 

комерціалізації:  монографія / Л. Л. Антонюк , А. М. Поручник, В. 

С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2013. –  394 с. 

2. Дудар Т. Г., Мельниченко В. В. Інноваційний менеджмент: навч. 

посіб. / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 256 с. 

3. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. 

Ілляшенко. – Суми: ВТД ―Університетська книга‖, 2010. – 334 с. 

Тема 2. Економічні потреби суспільства 

Результати 

навчання  

РН1.  

РН2.  

РН3.  

РН4.  

РН5.  

РН6.  

РН7.  

РН8. 

Кількість 

годин: 15  

 

Лінк на CLASSROOM: 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI4OTgxNzcyOTla 

Додаткові ресурси: 

1. Міжвідомча рада з впровадження економічних реформ в 

Україні. Режим доступу: http://www.reforms.kiev.ua 

2.  Консорціум економічних досліджень. Режим доступу: 

http://www.eurasia.org/eerc/kiev 

3. Нормативно-правова база. Режим доступу: 

URL:http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-

baza.html  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Наукова бібліотека НУВГП. Режим доступу:: 

http://lib.nuwm.edu.ua/  

Опис теми Сутність та структура економічних потреб суспільства. Економічний 

закон зростання потреб. Економічні інтереси, їхня класифікація та 

взаємодія. 

Література  1. Бубенко  П. Т.  Регіональні  аспекти  інноваційного  розвитку: 

монографія / П. Т. Бубенко. – Х.: НТУ "ХПІ", 2002. – 316 с. 

2. Геєць  В. М.  Інноваційні  перспективи  України  /  В. М. Геєць, В. П. 

Семиноженко. – Х.: Константа, 2006. – 272 с. 

3. Гриньов  А.  В.  Інноваційний  розвиток  промислових  підприємств: 

концепція,  методологія,  стратегічне  управління  /  А.  В.  Гриньов.  –  

Х.: ВД "ІНЖЕК", 2013. – 308 с. 

Тема 3. Економічна система суспільства. 

Результати 

навчання  

РН1.  

РН2.  

РН3.  

РН4.  

РН5.  

РН6.  

РН7.  

РН8. 

Кількість 

годин: 15  

 

Лінк на CLASSROOM: 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI4OTgxNzcyOTla 

Додаткові ресурси: 

1. Міжвідомча рада з впровадження економічних реформ в 

Україні. Режим доступу: http://www.reforms.kiev.ua 

2.  Консорціум економічних досліджень. Режим доступу: 

http://www.eurasia.org/eerc/kiev 

3. Нормативно-правова база. Режим доступу: 

URL:http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-

baza.html  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Наукова бібліотека НУВГП. Режим доступу:: 

http://lib.nuwm.edu.ua/ 

Опис теми Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи 

економічних систем. Порівняльні характеристики основних типів 

економічних систем. 

http://www.eurasia.org/eerc/kiev
http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html
http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
http://www.eurasia.org/eerc/kiev
http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html
http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/


 

 

Література  1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації:  

монографія / Л. Л. Антонюк , А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К.: 

КНЕУ, 2013. –  394 с. 

2. Дудар Т. Г., Мельниченко В. В. Інноваційний менеджмент: навч. 

посіб. / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 256 с. 

3. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. 

Ілляшенко. – Суми: ВТД ―Університетська книга‖, 2010. – 334 с. 

Тема 4. Сутність і структура суспільного виробництва. 

Результати 

навчання  

РН1.  

РН2.  

РН3.  

РН4.  

РН5.  

РН6.  

РН7.  

РН8. 

Кількість 

годин:  

15  

 

Лінк на CLASSROOM: 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI4OTgxNzcyOTla 

Додаткові ресурси: 

1. Міжвідомча рада з впровадження економічних реформ в 

Україні. Режим доступу: http://www.reforms.kiev.ua 

2.  Консорціум економічних досліджень. Режим доступу: 

http://www.eurasia.org/eerc/kiev 

3. Нормативно-правова база. Режим доступу: 

URL:http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-

baza.html  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Наукова бібліотека НУВГП. Режим доступу:: 

http://lib.nuwm.edu.ua/ 

Опис теми Матеріальне і нематеріальне виробництво. Основні фактори суспільного 

виробництва та їхній взаємозв'язок. Ефективність виробництва, її сутність, 

економічні та соціальні показники. 

Література  1.  Дудар Т. Г., Мельниченко В. В. Інноваційний менеджмент: навч. 

посіб. / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 256 с. 

2.  Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. 

Ілляшенко. – Суми: ВТД ―Університетська книга‖, 2010. – 334 с. 

Тема 5. Інвестиційне забезпечення ефективного економічного розвитку  

Результати 

навчання  

РН1.  

РН2.  

РН3.  

РН4.  

РН5.  

РН6.  

РН7.  

РН8. 

Кількість 

годин:  

15 

 

Лінк на CLASSROOM: 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI4OTgxNzcyOTla 

Додаткові ресурси: 

1. Міжвідомча рада з впровадження економічних реформ в 

Україні. Режим доступу: http://www.reforms.kiev.ua 

2.  Консорціум економічних досліджень. Режим доступу: 

http://www.eurasia.org/eerc/kiev 

3. Нормативно-правова база. Режим доступу: 

URL:http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-

baza.html  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Наукова бібліотека НУВГП. Режим доступу:: 

http://lib.nuwm.edu.ua/  

Опис теми Сутність інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства Джерела фінансування інноваційного розвитку 

підприємства. Механізми фінансування інноваційних проектів. 

Література  1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації:  

монографія / Л. Л. Антонюк , А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К.: 

КНЕУ, 2013. –  394 с. 

http://www.eurasia.org/eerc/kiev
http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html
http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
http://www.eurasia.org/eerc/kiev
http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html
http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/


 

 

2.  Дудар Т. Г., Мельниченко В. В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. 

/ Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 

256 с. 

3.  Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. 

Ілляшенко. – Суми: ВТД ―Університетська книга‖, 2010. – 334 с. 

Тема 6. Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги. 

Результати 

навчання  

РН1.  

РН2.  

РН3.  

РН4.  

РН5.  

РН6.  

РН7.  

РН8. 

Кількість 

годин:  

9 

 

Лінк на CLASSROOM: 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI4OTgxNzcyOTla 

Додаткові ресурси: 

1. Міжвідомча рада з впровадження економічних реформ в 

Україні. Режим доступу: http://www.reforms.kiev.ua 

2.  Консорціум економічних досліджень. Режим доступу: 

http://www.eurasia.org/eerc/kiev 

3. Нормативно-правова база. Режим доступу: 

URL:http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-

baza.html  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Наукова бібліотека НУВГП. Режим доступу:: 

http://lib.nuwm.edu.ua/  

Опис теми Сутність попиту і фактори, що його визначають. Пропозиція: зміст і 

фактори, що на неї впливають. Еластичність попиту і пропозиції. 

Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. 

Література  1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації:  

монографія / Л. Л. Антонюк , А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К.: 

КНЕУ, 2013. –  394 с. 

2.  Дудар Т. Г., Мельниченко В. В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. 

/ Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 

256 с. 

3.  Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. 

Ілляшенко. – Суми: ВТД ―Університетська книга‖, 2010. – 334 с 

Тема 7. Ринкова економіка та глобалізаційні процеси. 

Результати 

навчання  

РН1.  

РН2.  

РН3.  

РН4.  

РН5.  

РН6.  

РН7.  

РН8. 

Кількість 

годин:  

6 

Лінк на CLASSROOM: 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjI4OTgxNzcyOTla 

Додаткові ресурси: 

1. Міжвідомча рада з впровадження економічних 

реформ в Україні. Режим доступу: 

http://www.reforms.kiev.ua 

2.  Консорціум економічних досліджень. Режим 

доступу: http://www.eurasia.org/eerc/kiev 

3. Нормативно-правова база. Режим доступу: 

URL:http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/nor

m-baza.html  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Наукова бібліотека НУВГП. Режим доступу:: 

http://lib.nuwm.edu.ua/ 

Опис теми Підсистеми ринкової інфраструктури: організаційно-технічна, фінансово-

кредитна, державно-регулятивна, науково-дослідного та інформаційно-

аналітичного забезпечення 

Література 1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації:  

монографія / Л. Л. Антонюк , А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К.: 

http://www.eurasia.org/eerc/kiev
http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html
http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
http://www.eurasia.org/eerc/kiev
http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html
http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/


 

 

КНЕУ, 2013. –  394 с. 

2. Дудар Т. Г., Мельниченко В. В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. 

/ Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко – К.: Центр учбової літератури, 2009. 

– 256 с. 

3. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. 

Ілляшенко. – Суми: ВТД ―Університетська книга‖, 2010. – 334 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

Поточне оцінювання здійснюється протягом курсу і надає можливість отримати 

негайну інформацію про результати навчання студента в розрізі кожної окремої тами 

та окремого заняття. Система поточного оцінювання включає оцінювання викладачем 

мовленнєвої поведінки студентів на практичних заняттях та під час складання 

самостійно виконаних завдань, що представлено у Таблиці.  

 

Вид навчальної роботи  Форми контролю  Змістовий модуль    

Т  Т2 

Систематична та активна 

робота на практичних заняттях  

Результати виконання 

практичних завдань; 

активність при обговоренні 

питань, що винесені на 

заняття; рівень підготовки 

до заняття, рівень знань та 

сформованості навичок і 

вмінь 

20 20 

Модульний контроль    

(комп‘ютерне тестування)  

Правильність виконання 

практичних завдань (13 

завдань): 

 

- завдання з множинним 

вибором (10 завдань)  
10 

завдання на співставлення 

- питання - відповідь (2*5) 
6 

- текстове завдання 

(заповнення пропусків) 

(1*5) 

4 

 Всього за Модуль  :  20 балів 

Всього за Змістовий модуль  :  60 балів 

Вид навчальної роботи  Форми контролю  Змістовий модуль    

Т3 

Систематична та активна 

робота на практичних заняттях  

Результати виконання 

практичних завдань; 

активність при обговоренні 

питань, що винесені на 

заняття; рівень підготовки 

до заняття, рівень знань та 

сформованості навичок і 

вмінь 

20 

Модульний контроль 2  

(комп‘ютерне тестування)  

Правильність виконання 

практичних завдань (20 

завдань): 

 

 - завдання з множинним 

вибором (10 завдань)  
10 

 завдання на співставлення 

- питання - відповідь (2*5) 
6 



 

 

 - текстове завдання 

(заповнення пропусків) 

(1*5) 

4 

 Всього за Модуль  :  20 балів 

Всього за Змістовий модуль 2:  40 балів 

 

КРИТЕРІ  ОЦІНЮВАННЯ 

Під час контролю рецептивних умінь – аудіювання та читання – оцінюється здатність 

студентів:  

• розуміти ідею тексту та її задуманий наперед «вплив»; 

• розуміти сутність, деталі та структуру тексту; 

• визначати як головну думку, так і конкретну інформацію; 

• робити припущення про ідеї та ставлення; 

• розуміти особливості дискурсу (стиль, реєстр мовлення тощо).  

Оцінювання продуктивних умінь – письмо та говоріння – здійснюється відповідно до таких 

критеріїв:  

• цілісність та зв‘язність висловлення;  

• граматична правильність;  

• лексична коректність;  

• відповідність мовних засобів завданню;  

• стиль (напр., уникнення повторення лексичних одиниць) та структура; 

• продукування зв‘язного тексту з належними з‘єднувальними фразами, що  

допомагають читачеві орієнтуватися в тексті; 

• реєстр і формат, що відповідає завданню (напр., розташування на сторінці тощо).  

Підсумкове оцінювання є сумою отриманих балів за поточний і модульний контроль.  

Поточне оцінювання та проведення контрольних заходів у межах курсу відбувається 

згідно нормативних документів НУВГП: Положення про семестровий поточний та 

підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (нова редакція) 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/; Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/; Положення про навчально-науковий центр незалежного 

оцінювання Національного університету водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/; Наказ ректора НУВГП від 16.09.2019 No 00502 "Про введення 

в дію нової системи оцінювання навчальних досягнень студентів"  

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

znan/dokumenti; Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/  

Місце навчальної 

дисципліни в освітній 

тра кторії здобувача 

ви ої освіти  

Вивченню даної дисципліни передують обов‘язковий курс 

іноземної мови рівня А1-2. 

По днання навчання 

та досліджень  

Здобувачі ВО можуть брати участь у розробці кафедральної 

наукової теми, виконуючи індивідуальні та колективні 

досліджень актуальних проблем лінгвістики та 

лінгвокраїнознавства та представляючи результати на 

конкурсах студентських наукових робіт, круглих столах та 

конференціях університетського, регіонального та 

всеукраїнського рівнів. У наукових публікаціях.  

З вимогами щодо участі та оформлення робіт можна 

ознайомитись на сторінці сектору наукової роботи здобувачів 

ВО НУВГП http://nuwm.edu.ua/stud-science/dokumenti  

 Інформаційні ресурси 

 
Основна 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, 2013. – 688 с. 

3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. та наук. ред.  

4. Г.О. Швиданенко. – [вид. 4-те, перероб. і доп.]. - Київ: 

КНЕУ, 2009. – 816 с. 

5. 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. 

Додаткова література 

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник. / 

І.М.Бойчик. –К.:  Кондор-Видавництво, 2016. – 378 с. 

2. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. - 224 с. 

3. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. 

вищ. навч. закл.] / О. С. Іванілов — К.: Центр учбової 

літератури, 2009. — 728 с. 

4. Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика 

[текст] : підручник. / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, 

С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : «Центр учбової 

літератури», 2014. – 544 с. 

5. Мальська М. П., Бордун О. Ю. Організація та планування 

діяльності туристичних підприємств: теорія та практика. 

Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 

с. 

6. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація 

туристично/готельного підприємництва. Навч. пос. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. 

7. Тягунова Н. М. Основи організації туристичного бізнесу: 

кредитно-модульний курс. [текст] навч. посіб./ Н. М. 

Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська. – К.: Центр 

учбової літератури, 2014. – 130 с.  

Електронний репозиторій НУВГП 

1. Економіка підприємства: посібник. / Т.В. Кузнєцова, 

О.М. Гарнага, О.Ю. Лесняк, В.Д. Шебуня/ . – Рівне: 

НУВГП, 2013. – 315 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6165 

2. Сіпайло Л.Г. Економічний механізм стимулювання 

еколого-інноваційного розвитку промислових 

підприємств регіону : монографія / Т. В. Кузнєцова, Л. Г. 

Сіпайло. – Рівне : НУВГП, 2016. – 217 с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4043 

3. Сіпайло Л. Г. Організаційно-економічні засади 

лібералізації інноваційного підприємництва : монографія 

/ Л. Г. Сіпайло, Н. А. Сіпайло. – Рівне : НУВГП, 2018. – 

126 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10062 

4. Прикладна економіка в бізнес-адмініструванні та 



 

 

підприємництві : навч. посібник / Ю. В. Красовська, О. 

Ю. Лесняк, О. М. Подлевська, В. О. Солодкий/ . – Рівне : 

НУВГП, 2020. – 317 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19866 

Електронні джерела: 

1. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека ( м. 

Рівне, пл. Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу http://libr.rv.ua/ 

3. Рівненська централізована бібліотечна система 

(Київська, 44, Рівне) ) / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу https://www.facebook.com/cbs.rivne/ 

4. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О.М.Бекетова / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://eprints.kname.edu.ua/ 

5. Цифровий репозиторій Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

6. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси 

Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php  
 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

Терміни здачі проміжних контрольних модулів визначаються 

згідно з Положенням про семестровий поточний та 

підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ та зазначені у календарі 

подій на платформі Moodle.  

У разі відсутності студента на практичних заняттях він/вона 

зобов‘язані виконати пропущений матеріал і скласти його 

викладачу у формі і терміни, визначені викладачем.  

Перескладання модульних контролів не передбачається.  

У разі відсутності студента на модульному контролі його 

складання регламентується правилами ННЦНО 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr- 

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti.  

У разі не складання курсу до завершення семестру, студент 

зобов‘язаний ліквідувати заборгованість згідно з Порядком 

ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/.  

 

Правила академічної 

доброчесності  

Організація всіх видів навчальної діяльності в межах курсу 

проводиться згідно Положення про організацію освітнього 

процесу в Національному університеті водного господарства 

та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/  

У випадках виявлення плагіату, робота не оцінюється і 

студент повинен виконати її повторно, згідно Положення про 

виявлення та запобігання академічного плагіату в 

Національному університеті водного господарства та 

природокористування (нова редакція) 



 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/  

Здобувачі ВО повинні дотримуватися Кодексу честі студентів 

НУВГП http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti, 

а викладач Кодексу честі наукових, науково-педагогічних, 

педагогічних працівників Національного університету водного 

господарства та природокористування 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja- 

korupciji/dijaljnistj  

Більше матеріалів щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності:  

- сайт Національного агентства забезпечення якості вищої 

освіти https://naqa.gov.ua/  

- сторінка НУВГП ―Якість освіти‖ http://nuwm.edu.ua/sp  

 

Вимоги до 

відвідування  

У випадку пропуску здобувачем ВО заняття (лікарняні, 

мобільність, т. ін.) відпрацювати можна під час консультацій, 

де здобувач ВО отримує відповідне індивідуальне завдання і 

звітує про його виконання в узгоджені з викладачем терміни. 

Розклад консультацій доступний на сторінці кафедри 

іноземних мов: https://cutt.ly/Fk5KcR7.  

Для роботи з інформаційними ресурсами здобувачі ВО мають 

можливість використовувати на заняттях цифрові засоби як 

мобільні телефони і ноутбуки (у разі оффлайн навчання). 

Заняття можуть проходити і в онлайн форматі з 

використанням платформи Google Meet за корпоративними 

профілями.  

 

Неформальна та 

інформальнаосвіта  

За наявності у студента міжнародного сертифіката володіння 

англійською мовою на рівні В1 та вище, студенту 

зараховується курс у повному обсязі, що регламентується 

Положенням про визнання результатів неформальної освіти у 

НУВГП (https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-

neformaljnoji- osviti/dokumenti).  

 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 

зворотної інформації 

про дисципліну*  

Впродовж терміну вивчення курсу, здобувач ВО має право 

звертатися до викладача за додатковим поясненням теми, 

змісту практичних завдань, самостійної роботи усно (під час 

занять і консультацій), або письмово (корпоративною 

електронною поштою, через систему повідомлень Moodle). 

Відвідування консультацій є добровільним. Незалежне 

оцінювання якості викладання проводиться Відділом якості 

освіти НУВГП http://nuwm.edu.ua/strukturni- 

pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv  

 

Оновлення*  

Силабус переглядається викладачем кожного навчального 

року та оновлюється відповідно до змін нормативних 

документів і з метою оновлення змісту курсу з урахуванням 

пропозицій студентів.  

 

Навчання осіб з 

інвалідністю  

Організація навчання людей з інвалідністю проводиться з 

дотриманням вимог, викладених у нормативних документах 



 

 

НУВГП: http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju  

 

Інтернаціоналізація  

Міжнародні ресурси та програми, які можуть бути корисні при 

вивченні дисципліни:  

https://prometheus.org.ua/ https://prometheus.org.ua/coursera/ 

https://www.edx.org/ https://www.ed-era.com/  

 

* пункти, які обов’язково потрібно заповнити  

 

 

 

Лектор               Солодкий В.О. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


