
Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою дисциплін, що викладаються 

для спеціальності 8.030504 «Економіка підприємства»  

№ з/п 

за на-

вчпл. 

Найменуван-

ня навчальної 

дисципліни 

Автор підручника (на-

вчального посібника то-

що) 

Найменування підручника (навчального посібни-

ка тощо) 

Найменування ви-

давництва, рік ви-

дання 

Кількість при-

мір-ників, ная-

вність елект-

рон-ної версії 

(ЕВ) 

1 2 3 4 5 6 

Підготовка магістра 

2.2.7 

Переддипло-

мної (перед-

дипломна ви-

робнича) 

практика 

Укл.: Прудніков В.Ф., 

Куцинська М.В. 

Опорний конспект лекцій з дисципліни "Органі-

зація виробництва" для студентів 4 курсу денної 

форми навчання та 5 курсу заочної форми на-

вчання напряму 030504 "Економіка підприємст-

ва". Частина 1 Дніпропетровськ : 

ДВНЗ УДХТУ, 

2016 

3,ЕВ 

Опорний конспект лекцій з дисципліни "Органі-

зація виробництва" для студентів 4 курсу денної 

форми навчання та 5 курсу заочної форми на-

вчання напряму 030504 "Економіка підприємст-

ва". Частина 2 

3,ЕВ 

Саннікова  С.Ф. 

Методичні вказівки до вивчення теоретичного 

матеріалу та виконання контрольних робіт з кур-

су «Потенціал підприємства: формування та оці-

нювання» для студентів економічних спеціально-

стей всіх форм навч. 

Дніпропетровськ: 

УДХТУ, 2008 
18,ЕВ 

Аксьонова Л.О.  

Курач В.П. 

Методичні вказівки до виконання контрольної 

роботи з дисципліни «Проектний аналіз» для сту-

дентів спеціальності «Економіка підприємства» 

всіх форм навчання  

Дніпропетровськ: 

УДХТУ, 2012  
4,ЕВ 

Аксьонова Л.О. 
Методичні вказівки до виконання контрольних 

робіт з курсу «Введення в проектний аналіз»  

Дніпропетровськ: 

УДХТУ, 2002 
2,ЕВ 

Паршина О.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних Дніпропетровськ: 2, ЕВ 



 робіт з дисципліни «Математичне моделювання 

економічних систем» для магістрів і спеціалістів 

зі спеціальності 8, 7.030504 «Економіка підпри-

ємства»  

УДХТУ, 2012  

Іванова М.В.,  

Колесніков В.П. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дис-

ципліни «Підприємництво і бізнес-культура» до 

розділу «Розробка бізнес-плану малого підприєм-

ства» для студентів 4 курсу денної форми на-

вчання спеціальності:6.030504 

Дніпропетровськ: 

УДХТУ, 2011 
1, ЕВ 

Аксьонова Л.О. Курач 

В.П. 

Методичні вказівки з дисципліни «Обґрунтування 

господарських рішень і оцінювання ризиків» для 

студ. 4 курсу,                   

Дніпропетровськ: 

ДВНЗ УДХТУ, 

2012. 

1, ЕВ 

К Д.Семенова 
Обґрунтування господарських рішень та оціню-

вання ризиків: Навчальний   посібник. 
Одеса: ОНЕУ, 2013  

Доценко  Г.Є.   

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до 

самостійної роботи з дисципліни "Статистика" 

для студентів економічних спеціальностей всіх 

форм навчання 

Дніпропетровськ : 

ДВНЗ УДХТУ, 

2015 

3, ЕВ 

 

Завідувач кафедрою економіки промисловості  

та організації виробництва, д.е.н., проф.                                                                                                           Л.Д. Гармідер 
 

 


