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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Економіка та організація біотехнологічних виробництв 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 162 «Біотехнології та біоінженерія» 

Рік навчання ІІІ  семестри 6 

Кількість кредитів: 4,  Мова викладання: українська 

Звітність: іспит 

 

Викладач: 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладачів 

Новохатько Ольга Володимирівна 

 

Профайли 

викладачів 

http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/novohatko-

olga-volodimirivna.html  

Контактна 

інформація 

Ел. адреса: olga.novohatko2015@gmail.com, 

novohatko258@gmail.com 

Телефон: +38(096)3851722 

Розклад 

занять 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher  

Графік 

консультацій 

http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Практичні заняття (застосування частково 

пошукових та дослідницьких методів), самостійна робота з використанням 

навчальної та наукової літератури, консультування з викладачем. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економіка та організація 

біотехнологічних виробництв» – це забезпечення майбутнього спеціаліста 

системою спеціальних економічних знань з питань планування, організації, 

обґрунтування та оцінки фінансово-економічного стану підприємства, 

прийняття рішень щодо напрямів та шляхів поліпшення ефективності діяльності 

на сучасному етапі. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка та 

організація біотехнологічних виробництв» є оволодіння: основними 

економічними поняттями; необхідними знаннями з забезпечення діяльності 

підприємств та найбільш ефективного використання усіх видів ресурсів; 

http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/novohatko-olga-volodimirivna.html
http://biotech.kdu.edu.ua/content/about/sklad_kafedry/novohatko-olga-volodimirivna.html
mailto:olga.novohatko2015@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
http://193.189.127.179:5010/
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знаннями з організаційного забезпечення, принципів і методів формування 

структур управління виробництвом; знаннями з стратегії і тактики 

управління підприємством у ринкових умовах.  

 

Компетентності та програмні результати навчання 
Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

 

Компетентності: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у 

біотехнології та  біоінженерії, або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів біотехнології та біоінженерії. 

К01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

К12. Здатність здійснювати аналіз нормативної документації, необхідної 

для забезпечення інженерної діяльності в галузі біотехнології. 

К16. Врахування  комерційного та економічного контексту при 

проектуванні  виробництв біотехнологічних продуктів різного призначення 

(промислового, харчового, фармацевтичного, сільськогосподарського тощо). 

К17. Здатність використовувати методології  проектування виробництв 

біотехнологічних продуктів різного призначення. 

К20. Здатність складати апаратурні схеми виробництв біотехнологічних 

продуктів різного призначення. 

К22. Здатність оцінювати ефективність біотехнологічного процесу.  

Програмні результати навчання: 

 ПР04. Вміти застосовувати положення нормативних документів, що 

регламентують порядок проведення сертифікації продукції, атестації 

виробництва, вимоги до організації систем управління якістю на підприємствах, 

правила оформлення технічної документації та ведення технологічного процесу, 

базуючись на знаннях, одержаних під час практичної підготовки.  

ПР05. Вміти аналізувати нормативні документи (державні та галузеві 

стандарти, технічні умови, настанови тощо), складати окремі розділи 

технологічної та аналітичної документації на біотехнологічні продукти різного 
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призначення; аналізувати технологічні ситуації, обирати раціональні 

технологічні рішення.  

ПР13. Вміти здійснювати техніко-економічне обґрунтування виробництва 

біотехнологічних продуктів різного призначення (визначення потреби у 

цільовому продукті і  розрахунок потужності виробництва).  

ПР16. Базуючись на знаннях, одержаних під час практики на 

підприємствах та установах, вміти здійснювати продуктовий розрахунок і 

розрахунок технологічного обладнання.  

ПР17. Вміти складати матеріальний баланс на один цикл виробничого 

процесу, специфікацію обладнання та карту постадійного контролю з 

наведенням контрольних точок виробництва.  

ПР20. Вміти розраховувати основні критерії оцінки ефективності 

біотехнологічного процесу (параметри росту біологічних агентів, швидкість 

синтезу цільового продукту, синтезувальна здатність біологічних агентів, 

економічний коефіцієнт, вихід цільового продукту від субстрату, 

продуктивність, вартість поживного середовища тощо).  

ПР22. Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні 

аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час 

формування технічних рішень. Вміти використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя.  

У результаті вивчення модулів навчальної дисципліни студент повинен  

знати: методику проведення техніко-економічної оцінки виробничого процесу; 

методики проведення аналізу технологічного стану та економічних проблем 

підприємства; методики проведення розрахунку економічної ефективності 

існуючих та нових технологій, а також використати нові засоби по підвищенню 

економічної ефективності біотехнологічного виробництва; 

вміти: спираючись на норми витрат сировини, матеріалів, показники 

трудоємності окремих технологічних операцій, вартість основного і 

допоміжного обладнання, в умовах виробництва розрахувати калькуляції 
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собівартості виробництва біотехнологічних параметрів з метою визначення 

ефективності виробництва; аналізувати технологічний стан та економічні 

проблеми підприємства; освоювати нові технологічні процеси і режими; 

освоювати нові нетрадиційні (перш за все поновлювані) джерела сировини та 

енергії; розроблювати альтернативні варіанти технологічних та техніко-

економічних рішень; вибирати оптимальні технологічні та економічні рішення з 

урахуванням місцевих умов; проводити економічну оцінку виробництва та 

продукції з урахуванням особливостей ринкової економіки на перехідному етапі; 

організувати матеріально-технічне забезпечення виробництва в умовах нових 

методів господарювання 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 

Змістовий модуль 1. Економічна теорія. Економіка виробництв. 

Вступ. Основні положення економічної теорії 

Тема 1. Основні засоби 

Тема 2. Обігові кошти підприємства 

Тема 3. Трудовий потенціал підприємства 

Тема 4. Інвестиційна діяльність підприємства 

Тема 5. Продукція промислового підприємства 

Тема 6. Витрати та ціни на продукцію  

Тема 7. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності 

підприємства 

 

Змістовий модуль 2. Організація біотехнологічних виробництв. 

Тема 1. Організаційні основи виробництва  

Тема 2. Виробничий процес і організаційні типи виробництва  

Тема 3. Виробнича структура підприємства  

Тема4. Організація допоміжних виробництв  

Тема 5. Організація обслуговуючих господарств 

Індивідуальні завдання: 

Підготувати бізнес-план біотехнологічного виробництва за вибором студента. 
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Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність 

виконання завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне 

опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Модульна контрольна 

робота (тестування) 

Наприкінці 

Змістовних модулей 1, 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних та лабораторних заняттях  

(додаткові бали за роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації 

результатів досліджень, участь у науково-практичних заходах). 

Для оцінювання враховується низка складових, зокрема: 

− своєчасність виконання завдань лабораторних та практичних робіт; 

– оформлена звітність відповідно до мети та порядку виконання 

роботи; 

− аргументовані висновки за результатами роботи; 

− уміння студента якісно подати результати роботи та захистити її 

згідно з контрольними запитаннями. 

 

Критерії оцінювання практичних робіт 

 

№ 

з/п 
Тема Критерії оцінювання 

Макс. 

бал 

 Змістовий модуль 1. Економіка виробництв  

1 Основні засоби. Обігові 

кошти підприємства 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

2 Трудовий потенціал 

підприємства 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

3 Інвестиційна діяльність 

підприємства. Продукція 

промислового підприємства. 

Витрати і ціни на продукцію 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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4 Фінансово-економічні 

результати та ефективність 

діяльності підприємства 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

 Змістовий модуль 2. Організація біотехнологічних виробництв  

5 Сутність та структура 

виробничого процесу 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

6 Виробнича структура 

підприємства. Організація 

допоміжних виробництв 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

 Усього годин за семестр 

(12) 
 10 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Завдання самостійної роботи Критерії оцінювання 

Макс. 

бал 

1 
Самостійне пропрацювання 

теми, виконаний конспект   

Вчасне виконання роботи, уміння 

дати відповіді на поставлені 

запитання за темою 

10 

2 

Самостійна робота над 

лекційним матеріалом, , 

практичними 

Входить до критеріїв оцінювання 

цих видів робіт 
- 

3 Підготовка бізнес-плану 
Вчасне виконання роботи, 

представлення та захист  
10 

  
Усього 20 

балів 
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Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид контролю Бали 

Лекції 

Конспект – 6 балів 

Відвідування занять – 4 бали 

Усього – 10 балів 

Самостійна 

робота 

Виконання завдання самостійної роботи – 10 балів 

Підготовка бізнес-плану - 10 балів 

Усього – 20 балів 

Робота на 

практичних 

заняттях 

Виконання практичних завдань – 10 балів 

Усього – 10 балів 

Поточний 

контроль 

Виконання модульних контрольних робіт: 

№ 1 – 20 балів; 

№ 2 – 20 балів 

Усього – 40 балів 

Іспит 20 балів 

Усього 100 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Бізнес-

план 

іспит Су

ма 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 

2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5   100 

5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 20 

 
Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

 

Порядок перерахунку рейтингових показників 100-бальної системи в 

національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ECTS. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти 

опрацювати матеріал та у консультаційний час за пропущеними темами здати 

матеріал (опитування).  

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у 

прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

2. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), 

«Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і 

навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена 

«Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний 

плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн-сервісу Unicheck, 

а також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт 

плагіату. 

3. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної 

освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

http://biotech.kdu.edu.ua/content/katalog-osvitnikh-

program/bakalavr162/metodychne-zabezpechennya-162.html 

   1.  Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Питання до заліку. 

6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю http://krnu.org/course/view.php?id=376, правила нарахування 

рейтингових балів на усі види навчальної діяльності здобувача вищої 

освіти при вивченні курсу. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Ч.2. 

Організація виробництва : навчальний посібник / Небава М. І., Адлер О. О., 

Лесько О. Й. Вінниця : ВНТУ, 2011. 131 с. Режим доступу: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Nebava_Mykola/Ekonomika_ta_orhanizatsiia_vyrobnyc

hoi_diialnosti_pidpryiemstva_Chastyna_2.pdf?PHPSESSID=oje859humsq4ghv3jo2p

vfes27 

2. Економічний аналіз: навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, 

М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. Вид. 2-ге, 

http://biotech.kdu.edu.ua/content/katalog-osvitnikh-program/bakalavr162/metodychne-zabezpechennya-162.html
http://biotech.kdu.edu.ua/content/katalog-osvitnikh-program/bakalavr162/metodychne-zabezpechennya-162.html
http://krnu.org/course/view.php?id=376
https://shron1.chtyvo.org.ua/Nebava_Mykola/Ekonomika_ta_orhanizatsiia_vyrobnychoi_diialnosti_pidpryiemstva_Chastyna_2.pdf?PHPSESSID=oje859humsq4ghv3jo2pvfes27
https://shron1.chtyvo.org.ua/Nebava_Mykola/Ekonomika_ta_orhanizatsiia_vyrobnychoi_diialnosti_pidpryiemstva_Chastyna_2.pdf?PHPSESSID=oje859humsq4ghv3jo2pvfes27
https://shron1.chtyvo.org.ua/Nebava_Mykola/Ekonomika_ta_orhanizatsiia_vyrobnychoi_diialnosti_pidpryiemstva_Chastyna_2.pdf?PHPSESSID=oje859humsq4ghv3jo2pvfes27
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перероб. і доп. Київ: КНЕУ, 2003. 556 с. Режим доступу: 

https://studentbooks.com.ua/content/view/117/39/ 

3. Економіка підприємства: навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко. 

Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2011. 208 с. 

Режим доступу: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2011/0019.pdf 

4. Економіка підприємства: навчальний посібник / О.І. Лисак, Л.О. 

Андрєєва, Л.О.Болтянська. Мелітополь: Люкс, 2020. 272 с. Режим доступу: 

http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/14129/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2

%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8

%D0%BA%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%

96%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%

B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202020.pdf 

5. Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. Київ : 

Кондор Видавництво, 2016. 378 с. Режим доступу: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-

%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0

%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf 

6. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Г 85 Економіка 

підприємства: Навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 304 

с. Режим доступу: http://xn--e1ajqk.kiev.ua/wp-

content/uploads/2019/12/Ekonomika-pidpri-mstv-Grinchuczkij-V.-I..pdf  

7. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / О. С. Іванілов Київ: Центр учбової літератури, 2009. 728 с. Режим 

доступу: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Ivanilov_Oleksandr/Ekonomika_pidpryemstva.pdf?  

8. Економіка і бізнес: підручник / за ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, 

д.е.н., проф. О. І. Карінцевої. Суми: Університетська книга, 2021. 316 с. Режим 

доступу: https://fmab.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-

FUB/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%

BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B

https://studentbooks.com.ua/content/view/117/39/
https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2011/0019.pdf
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/14129/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202020.pdf
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/14129/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202020.pdf
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/14129/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202020.pdf
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/14129/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202020.pdf
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/14129/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202020.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/%D0%95%D0%9F-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%201%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.pdf
http://ктеп.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/12/Ekonomika-pidpri-mstv-Grinchuczkij-V.-I..pdf
http://ктеп.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/12/Ekonomika-pidpri-mstv-Grinchuczkij-V.-I..pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Ivanilov_Oleksandr/Ekonomika_pidpryemstva.pdf
https://fmab.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-FUB/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0/ek_predpriyatiy/posobiya_pdf/Ekonomika_i_biznes_2021.pdf
https://fmab.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-FUB/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0/ek_predpriyatiy/posobiya_pdf/Ekonomika_i_biznes_2021.pdf
https://fmab.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-FUB/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0/ek_predpriyatiy/posobiya_pdf/Ekonomika_i_biznes_2021.pdf
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8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0/ek

_predpriyatiy/posobiya_pdf/Ekonomika_i_biznes_2021.pdf  

9. Електроні підручники та посібники для спеціальності 051 «Економіка». 

Режим доступу: https://suem.edu.ua/sites/default/files/2021-02/pidruchniki-

ekonomika.pdf  

10. Електронна бібліотека підручники та посібники для спеціальності 051 

«Економіка». Режим доступу:  https://www.studik.dp.ua/uk/pidruchniki-z-

ekonomiki-pidpriyemstva-elektronna-biblioteka-pidruchnikiv/  

Допоміжна 

1. Економіка підприємства : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / 

Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін, О. Г. Мендрул [та ін.] ; за заг. ред. Г. О. 

Швиданенко. Київ : КНЕУ, 2009. 439 с. Режим доступу: 

http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25213/ekon_pidpriem_09.pdf;jsessionid=

ECFFC66A99E9650AC8F251CA9B4C083A?sequence=1  

2. Економіка підприємства. Самостійна та індивідуальна робота студентів 

: навчальний посібник / І. В. Причепа, Л.П. Руда. Вінниця: ВНТУ, 2014. 145с. 

Режим доступу: http://epvm.vntu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/01/econ_pydpr_CRC_prychep.pdf  

3. Пястолов С. М. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: учебник / Сергей Михайлович Пястолов. 3-е изд., стер. Москва : 

Издательский центр «Академия», 2004. 336 с. Режим доступу: 

https://www.studmed.ru/pyastolov-sm-analiz-finansovo-hozyaystvennoy-

deyatelnosti-predpriyatiya_9fd9925d375.html  

4. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, 

М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. Вид. 2-ге, 

перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2003. 556 с. 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/34090/chumachenko_e_a.pdf?sequence

=1&isAllowed=y  

5. Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для 

вузов / Ю. В. Димов  СПб. : Питер, 2006. 432 с. Режим доступу: 

https://fmab.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-FUB/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0/ek_predpriyatiy/posobiya_pdf/Ekonomika_i_biznes_2021.pdf
https://fmab.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-FUB/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0/ek_predpriyatiy/posobiya_pdf/Ekonomika_i_biznes_2021.pdf
https://suem.edu.ua/sites/default/files/2021-02/pidruchniki-ekonomika.pdf
https://suem.edu.ua/sites/default/files/2021-02/pidruchniki-ekonomika.pdf
https://www.studik.dp.ua/uk/pidruchniki-z-ekonomiki-pidpriyemstva-elektronna-biblioteka-pidruchnikiv/
https://www.studik.dp.ua/uk/pidruchniki-z-ekonomiki-pidpriyemstva-elektronna-biblioteka-pidruchnikiv/
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25213/ekon_pidpriem_09.pdf;jsessionid=ECFFC66A99E9650AC8F251CA9B4C083A?sequence=1
http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25213/ekon_pidpriem_09.pdf;jsessionid=ECFFC66A99E9650AC8F251CA9B4C083A?sequence=1
http://epvm.vntu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/econ_pydpr_CRC_prychep.pdf
http://epvm.vntu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/econ_pydpr_CRC_prychep.pdf
https://www.studmed.ru/pyastolov-sm-analiz-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-predpriyatiya_9fd9925d375.html
https://www.studmed.ru/pyastolov-sm-analiz-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-predpriyatiya_9fd9925d375.html
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/34090/chumachenko_e_a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/34090/chumachenko_e_a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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http://kepstr.eltech.ru/tor/mri/Literatura/Dimov.pdf  

6. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : 

учебник для вузов / Г. Д. Крылова. 3–е изд., перераб. и доп. Москва : ЮНИТИ. 

Дана, 2003. 671 с. Режим доступу: 

http://storage.library.opu.ua/online/books/kaf_mcmc/m-s/krylova.pdf 

7. Лифиц И. М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации : ученик 

и практикум для прикладного бакалавриата / И. М. Лифиц. 13-е изд. перераб. и доп. 

Москва : Юрайт, 2019. 363 с. Режим доступу: https://static.my-

shop.ru/product/pdf/339/3382910.pdf  

8. Забезпечення безпеки споживання в Україні в процесі євроінтеграції: 

теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти : монографія / К. І. Антонюк. 

Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2020. 452 с. Режим 

доступу:  https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/monografiya.pdf  

9. Безпека продовольчої сировини і продуктів харчування [Електронний 

ресурс] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / [упоряд. О. В. Олабоді] 
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