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Силабус навчальної дисципліни  

«Економіка бізнесу» 
 

Спеціальність 051 «Економіка» 073 «Менеджмент» 

Освітня програма «Міжнародна економіка», «Міжнародний менеджмент» 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Базова 

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 2 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 24 год.   

Практичні – 24 год. 

Самостійна робота – 102  год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен  

Кафедра Міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоеконо-

мічної діяльності, проспект Науки 9-А, м. Харків , головний 

корпус, ауд. 201. Тел. 38(057)702-18-32 (дод. 3-46) 

https://www.hneu.edu.ua/kafedra-mizhnarodnoyi-ekonomiky-ta-

menedzhmentu-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti/ 

Викладач  Горобинська Маріанна Володимирівна, доцент кафедри 

міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, кандидат 

економічних наук, доцент  

Контактна інформація 

викладача  

E-mail: gorobinskayam@gmail.com 

 

Дні занять Згідно діючого розкладу занять 

Консультації Відповідно до графіку 

Мета навчальної дисципліни – полягає у формуванні системи професійних компетентностей 

щодо використання основ прикладної економіки, методів організації ефективної діяльності для 

вирішення конкретних економічних завдань функціонування підприємства як первинної ланки 

економічної системи незалежно від виду діяльності, форм власності та розмірів.  

Передумови для навчання 

Вступ до фаху, Навчальна практика «Університетська освіта», Політична економія, 

 Мікро-;Макроекономіка, Статистика. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Економічні засади функціонування та ресурсне забезпечення підприємств в 

умовах бізнес-середовища  

Тема 1. «Підприємницька діяльність, її суть, функції , принципи та основні риси» 

Тема 2. Організація і управління в бізнесі  

Тема 3. Ринок і продукція в структурі бізнес-середовища 

Тема 4. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 

Тема 5. Капітал підприємства 

Змістовий модуль 2. Фінансово-економічні результати та антикризова діяльність підприємства 

Тема 6. Інвестиції та інновації в бізнесі  

Тема 7. Витрати і ціни на продукцію 

Тема 8. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 

Тема 9. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація 

Тема 10. Економічна безпека та антикризове управління сучасного бізнесу 

 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=7152 

РНПД, Технологічна карта, лекції, завдання для 

самостійної роботи, інформаційні матеріали, завдання 

для перевірки знань. 

Рекомендовані джерела 

Основні джерела: 1. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства: підручник / М.В. Афанасьєв, О.Б. 

Плоха / Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. – 664 с. 2. Економіка підприємства. Збірник засобів діагностики 

[Текст] : навч.-практ. посіб. / [авт. кол.: М.В. Афанасьєв, М.В. Боровик, І.Я. Іпполітова [та ін.]]; за заг. 

https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=7152
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ред. М.В. Афанасьєва; Харківський національний економічний університет. – Х. : ІНЖЕК, 2013. – 108 

с. – (іл.). 

3. Економіка підприємства: підручник / за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. – 4-те вид, перероб. і 

доп. – К.: КНЕУ, 2009. – 816 с. 4. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: навч. посіб. 

— 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с. 5. Бойчик І.М.  Економіка 

підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с. 6. Экономика и 

бизнес: учебник / под ред. д.э.н., проф. Л. Г. Мельника, д.э.н., доц. А. И. Каринцевой. – Сумы : 

Университетская книга, 2018. – 608 с. 7. Кубіній Н.Ю. Основи бізнесу: навчальний посібник/ 

Н.Кубіній. – Ужгород, 2013. – 204с. 

 

Допоміжні джерела: 8. Азарова А.О. Економіка підприємства: навч. посіб./ А.О. Азарова, Л.О. 

Нікіфорова. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 215 с. 9. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства [Текст] : 

навч. посіб. / Терноп. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2012. – 303 с. – (іл.). 10. 

Економіка підприємства: підручник / [М. Г. Грещак, В. М. Колот, А. П. Наливайко та ін.]; за заг. ред. 

С. Ф. Покропивного; М–во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Київський нац. екон. ун–т 

ім. В. Гетьмана». – Вид. 4-те, без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 528 с. 11. Економіка підприємства [Текст]: 

навч. посіб. / за заг. ред. Л.С. Шевченко; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – 2-ге вид. – Х.: Право, 2014. 

– 205 с. – (іл.). 12. Економіка підприємства [Текст]: підручник; затв. МОН / за заг. ред. Л.Г. Мельника. 

– Суми: Університетська книга, 2012. – 863 с. – (іл.). 13. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч. 

[для студ. вищ. навч. закл.] / О.С. Іванілов. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2011. – 727 с. – (іл.). 14. Основи 

бізнесу: навчальний посібник / Доброва Н.В., Осипова М.М. – Одеса: Бондаренко М. О., 2018. – 305 

с.15. Створення власного бізнесу [Електронний ресурс]: навч. посібник / А. М. Колот, Г. О. 

Швиданенко, та ін. — К. : КНЕУ, 2017. — 311 [1] с.  16. Шегда А. В. Економіка підприємства: збірник 

тестів і задач / А.В. Шегда, Т.Б. Харченко, Ю.А. Сагайдак, Л.О. Пашнюк. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 240 с. 17. Шваб Л. І. Економіка підприємства [Текст] : підручник для студ. вищ. 

навч. закладів; рекоменд. МОН. – К.: Каравела, 2011. – 415 с. – (іл.). 
 

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання включає: поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних та лабораторних занять, успішність студента з дисципліни оцінюється сумою 

набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати іспит, – 

35 балів); модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного контролю у вигляді 

письмової контрольної роботи; підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі іспиту 

відповідно до графіку навчального процесу (максимальна кількість – 40 балів, мінімальна  кількість, 

що зараховується,  –  25  балів). Більш детальна інформація наведена у технологічній карті навчальної 

дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Лекції (активна робота) 8 

Активна робота студентів на практичних заняттях 13 

Перевірка самостійної роботи 15 

Поточні КР  10 

Колоквіуми 14 

Екзамен 40 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 
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35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Під час вивчення даної дисципліни обов’язковим є дотримання політики академічної доброчесності, не 

допускається пропуск занять без поважних причин. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 

форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни. 

Силабус затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД «28» 

серпня 2020 р. Протокол №1 


