
Силабус дисципліни 

 
Назва дисципліни, обсяг у кре-

дитах ЄКТС 
Економіка та організація виробництва, 3 кредити 

Загальна інформація про викла-

дача 

Задоя Вячеслав Олександрович, к.е.н., доцент, доцент,  

2-80, v.a.zadoya@gmail.com 

Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення дисциплі-

ни 

7 семестр 

Факультети/ННЦ, студентам 

яких пропонується 
Управління енергетичними процесами 

Перелік компетентностей та ре-

зультатів навчання, що забезпе-

чує дисципліна 

ЗК 6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати пробле-

ми. ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК 9. 

Здатність спілкуватися з представниками інших професій-

них груп різного рівня. 

ФК 11. Здатність дотримуватись вимог правил техніки 

безпеки і охорони праці та норм виробничої санітарії у 

практичній діяльності. 

ПРН 4. Вирішення професійних задач з проектування та 

експлуатації електроенергетичних, електротехнічних, еле-

ктромеханічних комплексів та систем. ПРН 9. Оцінювати 

надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних 

та електромеханічних систем. ПРН 10. Знаходити необхід-

ну інформацію в інформаційному полі. ПРН 13. Дотриму-

ватися вимог екологічної безпеки об’єктів електроенерге-

тики, електротехніки та електромеханіки. ПРН 14. Пояс-

нювати значення традиційної та відновлювальної енерге-

тики для успішного економічного розвитку країни. ПРН 

22. Комбінувати методи емпіричного і теоретичного дос-

лідження для пошуку шляхів зменшення втрат електрич-

ної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподі-

ленні та використанні. ПРН 23. Винаходити нові шляхи 

вирішення проблеми економічного перетворення, розподі-

лення, передачі та використання електричної енергії. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення дисцип-

ліни 

«Вища математика», «Інформатика», «Основи екології та 

безпека життєдіяльності», «Електричні машини», «Зага-

льний курс залізниць», «Вища математика» 

Основні теми дисципліни 

Управління підприємством . Капітал та виробничі фонди.  Не-

матеріальні ресурси та активи. Оборотні кошти. Техніко-

технологічної бази виробництва. Організація виробництва. 

Виробнича і соціальна інфраструктури. Виробництво, якість і 

конкурентоспроможність продукції. Витрати і ціни на продук-

цію. Фінансово-економічні результати й ефективність діяльно-

сті.  

Лекції - 32 год., практичні заняття – 16 год., опрацювання 

розділів програми, які не викладаються на лекціях - 24 

год. за темами: 

Підприємство як суб’єкт господарювання. Інвестиційні ресур-

си. Економічна безпека підприємств 
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Мова викладання Українська 
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