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Силлабус навчальної дисципліни 

«Економіка бізнесу» 
 

Спеціальність 051 Економіка 

Освітня програма 051.130 «Міжнародна економіка» 

Освітній рівень перший (бакалавр) 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Мова викладання Англійська 

Курс / семестр 2 курс, 3 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 24 год.   

Практичні (семінарські) – 24. год. 

Лабораторні – 0 год. 

Самостійна робота – 102 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

Кафедра Кафедра міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, м. Харків, пр. Науки, 9-а. к. 

201, +38 (057) 702-18-32, http://mev.hneu.edu.ua/international-

economics-and-management/ 

Викладач (-і) Нікітіна Аліна Вадимівна 

Доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

n-a-v-1@ukr.net. +380504061119 

Дні занять пт. 

Консультації Консультації (дистанційно)  

за домовленістю з ініціативи здобувача; групові 

Мета навчальної дисципліни: формування системи професійних компетентностей для використання 

основ методів ефективного управління для вирішення конкретних економічних проблем, що 

формуються в рамках суспільного виробництва, підприємств на сучасному етапі економічного 

розвитку. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін / Знання, вміння, навички, якими повинен володіти 

здобувач, щоб приступити до вивчення дисципліни  

Попередні дисципліни Знання, вміння, навички, якими 

повинен володіти здобувач, щоб приступити 

до вивчення дисципліни 

Політична економія Вміння виявлення всіх видів витрат, 

здатність вивчення кон’юнктури ринку 
 

Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1. Ресурсна безпека підприємства. 

Тема 1. Підприємство як суб'єкт та об'єкт ринкових відносин. 

Тема 2. Основні засоби підприємства та підвищення ефективності їх використання 

Тема 3. Оборотний капітал підприємства. 

Тема 4. Персонал компанії. 

Тема 5. Винагорода на підприємстві. 

Тема 6. Планування. Виробнича програма підприємства. 

Модуль 2. Результати та ефективність роботи підприємства. 

Тема 7. Виробничі витрати та собівартість продукції. 

Тема 8. Інвестиційна діяльність підприємств та її ефективність. 

Тема 9. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства. Банкрутство та 

санація підприємства 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

(за необхідності) 

mailto:n-a-v-1@ukr.net
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Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5449 

Розміщено робоча програма, лекційні матеріали, 

методичне забезпечення з практичних занять, тестові 

завдання, завдання для самостійної роботи студентів, 

колоквіумів, завдання поточних контрольних робіт 

Рекомендовані джерела 

Основна література 

1. Connolly M. B. International business finance / Michael B. Connolly. - NY: Routledge, 2007. – 212 p. 

2. Економіка підприємства. Підручник. За заг. редакцією С.Ф. Покропивного. Вид. 2-ге перероблене 

і доповнене. К.: КНЕУ, 2000 – 528 с. 

3. Економіка підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни./. Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін.  К.: КНЕУ, 2000 – 248 с. 

4. Кузьмин В.М. Економіка підприємства: навчальний посібник [електронний ресурс]. – Івано-

Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 195 с. - Режим доступу: http//:library.nung.edu.ua . 

5. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 4-те видан, стер. – К.: Вікар, 2006. – 219 с. 

Додаткова література 

1. Eiteman D., Stonehill A., Moffett M. Multinational Business Finance / D. Eiteman, A. Stonehill, M. 

Moffett. – 13th ed. - NY: Prentice Hall, 2012. – 648 p. 

2. Gaughan Patrick A. Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructuring: 5
th
  Ed. – New York: John 

Wiley & Sons, Inc., 2010. – 655 p. 

3. Madura J., Roland F.  International Financial Management  / J. Madura, F. Roland.  – 4
th
 ed. – Cengage 

Learning EMEA,  2017. – 704 p. 

4. Афанасьєв М. В., Плоха О. Б. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб. / Харківський 

національний економічний ун-т. — Х. : ВД «Інжек», 2007. — 320 с. 

5. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с. 

6. Економіка підприємства. Структурно-логічний навчальний посібник/ За заг. редакцією д.е.н., 

проф. С.Ф. Покропивного.  К.: КНЕУ, 2001 – 457 с. 

7. Нікітіна А.В., Цховребова Є. Work migration of the labour force: problems and ways of solving 

emigration in Ukraine // Інфраструктура ринку. – 2020. – № 43. 

8. Нікітіна А.В., Абраїмова А., Шалаєва А. Analysis of small business role in the economy of Ukraine: 

problems and ways of improvement // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2020. № 1(24). – 

С. 16-23.  

 

Система оцінювання результатів навчання 

Студент повинен вважатися сертифікованим, якщо сума балів, отримана за результатами 

підсумкового/семестрового контролю дорівнює або перевищує 60. Підсумкова оцінка з дисципліни 

обчислюється з урахуванням балів, отриманих під час поточного контролю, який передбачає 

накопичувальна система (мінімальна сума балів протягом семестрового для отримання допуску до 

іспиту - 35 балів) та сума балів, яку студент отримав під час іспиту (максимальна оцінка під час іспиту 

- 40 балів). Загальний результат у балах за семестр становить: "60 і більше балів - зараховано", "59 і 

менше балів - не зараховано", студент йде на перездачу екзамену або повторне вивчення дисципліни і 

остаточна оцінка заноситься в відомість успішності з дисципліни. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Активна аудиторна робота студентів на лекційних заняттях 6 

Активна робота студентів на практичних заняттях 6 

Домашнє завдання 4 

Поточна контрольна робота (2 шт.) 18 

Творче завдання 10 

Колоквіум 8 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 8 

Екзамен 40 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5449
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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 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності – кожен студент повинен дотримуватись академічної 

доброчесності. 

Політика щодо пропусків занять – відпрацювання пропущених занять згідно графіку консультацій 

викладача. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну – оцінювання завдань із закінченням 

строку здійснюється за принципом зниження максимального балу на 50% від максимально можливого 

за окремий вид навчальної роботи 

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

форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни 

(https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5449). 

Силлабус затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності. Протокол №1 від 28.08.2020 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5449

