
1. Назва модуля: Економічне управління підприємством 
2. Код модуля: ЕСПН_8_ФП.02_3 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 3 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 40 (лекцій – 20 год., практичних занять – 20 год.). 
6. Лектор: Гарник Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: сутності категорії «економічне управління підприємством» та її 

характеристик; змісту економічного управління підприємством; місця економічного 
управління в системі менеджменту підприємства; складових економічного 
управління; об’єктів економічного управління; технології розв’язання завдань 
економічного управління методів економічного управління підприємством. 

уміти: самостійно застосовувати технології розв’язання завдань 
економічного управління на підприємстві; розуміти специфіку різних видів 
економічного управління підприємством в умовах ринку; узагальнювати 
інформацію про специфіки застосування різних форм управління підприємством; 
враховувати особливості економічного управління підприємствами  різних форм 
власності та галузей народного господарства; враховувати особливості розвитку 
світової, регіональної  та національної систем управління; досліджувати явища та 
процеси управління на сучасному підприємстві; самостійно виробляти рішення 
щодо оптимізації управлінських рішень в рамках підприємства. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: економіка підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Об’єкт, предмет і завдання дисципліни. Системна характеристика 

економічного управління підприємством. Операційне управління. Маркетингове 
управління в системі економічного управління підприємством. Логістичний 
менеджмент. Інвестиційний менеджмент. Фінансове управління підприємством. 
Соціальне управління підприємством. 

11. Рекомендована література: 
1. Гончаров А.Б. Економічне управління підприємством : конспект лекцій / 

А.Б. Гончаров, Н.М. Олейникова // Харк. нац. екон. ун-т. — Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. — 
366 с. 

2. Економічне управління підприємством [Текст] : навч. посібник / 
[Н.М. Євдокимова, Л.П. Батенко, В.А. Верба та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Євдокимової ; 
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. 
В. Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2011. – 327 с. 

3. Практикум з дисципліни «Економічне управління підприємством» для 
студ. спец. 8504 «Економіка підприємства» усіх форм навчання / Укл. Верба В.А., 
Євдокимова Н.М., Кизенко О.О. – К.: КНЕУ, 2008. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
– Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


