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Мова викладання Українська 
Що буде вивчатися 
(предмет вивчення) 

Формування у студентів системи знань і вмінь, що формують професійний 
профіль фахівця в галузі економічних наук 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи 
спеціальних знань і практичних навичок аналізу та планування показників 
господарсько-виробничої діяльності підприємства; визначення 
особливостей організації та ефективного функціонування суб’єктів 
господарювання, ефективне управління їх діяльністю, розвиток навичок 
щодо організації та досягнення високої результативності господарювання 
підприємства.  

Чому можна навчитися У результаті вивчення дисципліни «Економіка підприємства» студенти 
повинні досягти наступних результатів: застосовувати інструментарій для 
обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень; проводити 
аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 
розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх 
діяльності; застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 
наступні компетенції: розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми в економічній сфері; здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел; здатність бути критичним і самокритичним; здатність приймати 
обґрунтовані рішення; здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність 
оцінювати та забезпечувати ефективність розвитку економічних систем; 
здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності; готовність до 
постійного вдосконалення професійної діяльності, прийнятих рішень і 
розробок у напрямку забезпечення ефективності підприємства. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Теорії та моделі підприємств. Основи підприємництва. 
Види підприємств, їх організаційно-правові форми. Зовнішнє середовище 
господарювання підприємств. Структура та управління підприємствами. 
Ринок і продукція. Товарна та цінова політика підприємства. Прогнозування 
та планування діяльності підприємства. Обґрунтування виробничої програми 
підприємства. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. 
Інтелектуальний капітал. Основні засоби підприємства. Оборотний капітал. 
Інвестиції. Інноваційна діяльність. Техніко-технологічна база і виробнича 
потужність підприємства. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича 
логістика. Організація операційної діяльності. Системи забезпечення 
конкурентоспроможності продукції. Витрати підприємства. Фінансово-
економічні результати суб’єктів господарювання. Оцінювання ефективності 
інноваційно-інвестиційної діяльності. Інтегральна ефективність діяльності 
підприємства та його конкурентоспроможність. Сучасні моделі розвитку 
підприємств. Трансформація і реструктуризація підприємств. Оптимізація 
бізнес-процесів підприємства. Економічна безпека підприємства.  
Види занять: лекційні та практичні заняття. 



Методи навчання: під час навчальних занять, як практичних, так і лекційних, 
використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, 
дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення задач, 
ділові ігри). 
Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на знаннях таких дисциплін, як 
«Господарське право», «Вища математика для економістів», «Теорія 
ймовірності і математична статистика», «Економічна теорія», «Економічна 
інформатика», «Маркетинг», «Основи функціонування економіки на мікро-, 
макро- та мезо- рівнях», «Фінансово-інвестиційна діяльність суб’єктів 
господарювання», «Організаційна поведінка та бізнес-культура суб’єктів 
господарювання» 

Пореквізити Навчальна дисципліна є базою для вивчення подальших дисциплін, а саме: 
«Економічна статистика», «Основи підприємництва», «Економічна 
діагностика і контролінг», «Економіка і організація інноваційної діяльності», 
«Ринок праці та соціально-трудові відносини», «Оцінка 
конкурентоспроможності підприємства та кластерний аналіз», «Когнітивна 
економіка», «Потенціал і розвиток підприємства», «Проєктний аналіз і 
оцінювання ризиків», «Планування діяльності підприємства», «Стратегія 
підприємства та комунікації», «Потокова економіка та управління 
інфраструктурою підприємства». 

Інформаційне 
забезпечення 
з репозитарію та фонду 
НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 
1. Економіка підприємства: курс лекцій: у 2 кн./ МОН МС України, 
Національний технічний університет України "Київський політехнічний 
інститут" ; Круш П.В., ред. Ч. 1, 2. Київ: НТУУ "КПІ", 2012. Кн. 1: Структура, 
продукція, ресурси. Кн. 2: Теорія і практика господарювання. 
Репозитарій НАУ: 
1. Кравчук Н.М., Ільїн Є.О. Шляхи удосконалення управління 
підприємством. Проблеми системного підходу в економіці. К. НАУ. 2012. 
№ 1. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_1/ 
Kravchuk_112.htm. 
2. Кравчук Н.М., Зінченко Н.В. Управління прибутковістю підприємства. 
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць.  
К.:НАУ, 2011. № 30. С. 70-75. 

Локація та матеріально-
технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, науково-навчальна лабораторія, мережа 
Інтернет, мультимедійне обладнання. 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, модульна контрольна робота; диференційований залік, 
екзамен, контрольна робота, домашнє завдання, курсова робота 

Кафедра Економіки повітряного транспорту. 
Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 
Викладач(і) 

 

ПІБ викладача: Кравчук Наталія Миколаївна 
Посада: доцент  
Науковий  ступінь: кандидат економічних 
наук 
Вчене звання: доцент 
Профайл викладача: 
http://feba.nau.edu.ua/details-menu/47-kafedra-
ekonomiki-povitryanogo-transportu/sklad-kafedri-
ekonomiki-povitryanogo-transportu/148-kravchuk-
nataliya-mikolajivna 
Тел.: +38(044)406-77-39, +38050913322 
E-mail: nataliia.kravchuk@npp.nau.edu.ua 
Робоче місце: 03058, м. Київ, пр. Любомира 
Гузара 1, корпус 2, ауд. 307, 417 

Оригінальність 
навчальної дисципліни 

Авторський курс, адаптований під фахові компетенції спеціальності 

Лінк на дисципліну  
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