
 

Вибіркові навчальних дисципліни за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» для студентів набору 2019 року 

Економіка та організація виробництва в енергетиці  
Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

Кафедра економіки і підприємництва ФММ 

Можливі обмеження 60 осіб 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Спеціальності, для яких 
адаптована дисципліна 

Для всіх спеціальностей 

Курс 4 
Обсяг дисципліни та 
розподіл годин аудитор-
ної та самостійної робо-
ти 

4 кредити ЄКТС 
аудиторні заняття: лекції – 18 годин, практичні – 36 годин, самостійна робота – 66 
годин  

Мова викладання Українська 
Вимоги до початку ви-
вчення дисципліни 

Знання економіки на рівні шкільного курсу. Володіння текстовим редактором, 
опрацювання електронних табличних даних. Володіння математичним апаратом, 
достатнім для проведення розрахунків, графічної інтерпретації та аналізу отрима-
них результатів. 

Що буде вивчатися Виробничі фонди підприємства, оборотні фонди та фонди обігу, продуктивність 
праці та організація заробітної плати, принципи організації виробничої діяльності, 
елементи виробничої системи, визначення їх параметрів, оцінка економічної ефек-
тивності, розроблення заходів щодо її підвищення, витрати виробництва та собіва-
ртість продукції у промисловості та енергетиці, ціноутворення. 
Моделі енергетичних ринків в світі та діючу модель Енергоринку в Україні. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Розуміння економічної компоненти виробничої діяльності у поєднанні з інженер-
ною освітою дають синергетичний ефект конкурентних переваг молодого спеціа-
ліста на ринку праці. Вивчення закономірностей функціонування енергетичних 
підприємств, знання технологій, принципів ефективної організації виробництва, 
економіки та наукової організації праці, планування і прогнозування господарської 
діяльності озброїть студентів вміннями застосовувати отримані знання для розв'я-
зання практичних задач з підвищення ефективності роботи енергетичних підпри-
ємств. Один із способів реалізації знань, вмінь, навичок, які дає  інженерна освіта –
організація  власного бізнесу. Дисципліна, яка пропонується для вивчення, дає 
можливість отримати необхідні знання як для його створення, оцінки його ефекти-
вності, планування і реалізації управлінських дій, спрямованих на підвищення 
конкурентоспроможності, так і успішного професійного зростання в умовах робо-
ти в великих компаніях і малих підприємствах енергетичної галузі. 

Чому можна навчитися  Розуміти, розраховувати, аналізувати  техніко-економічні показники.  
Застосовувати економічні підходи до ефективної організації виробничих процесів, 
ресурсного забезпечення елементів виробничої системи.  
Визначати економічну ефективність проектних інженерних рішень,  діяльності 
підприємства та розробляти шляхи щодо її підвищення. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями  

на підприємствах енергетичної, електротехнічної та інших галузей на посадах, що 
потребують знань технологій та економіки, які і зараз, і на перспективу є гостро-
дефіцитними та високооплачуваними, враховуючи розпочаті реформи у енергети-
чній галузі; 
у проектуванні, розробленні і вдосконаленні бізнесу замовників або власного; 
при  консультуванні щодо оптимізації діяльності вже існуючих підприємств з ура-
хуванням знань, набутих при вивченні економічних дисциплін.  
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