Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу

Інститут економіки та управління у
нафтогазовому комплексі
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА
Ліцензований обсяг:
на денну форму навчання: бакалаври – 70 осіб;
спеціалісти – 45 осіб; магістри – 80 осіб.

Для бажаючих стати студентами-економістами необхідно
здати ЗНО з таких предметів:
українска мова та література;
математика;
історія України, географія, іноземна мова.
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня:
- бакалавр – 051 «Економіка»
- спеціаліст – 051 «Економіка»
- магістр – 051 «Економіка»
Форма навчання: денна, заочно-дистанційна, післядипломна.
Навчальний процес проходить за блочною кредитномодульною системою і як
результат – високі показники абсолютної успішності та якості знань в
ІФНТУНГ.
Кафедра
«Економіки
підприємства»
Інституту
економіки та управління у
нафтогазовому комплексі є

випусковою
кафедрою.
Викладачі
кафедри
активно
співпрацюють
з
Інститутом
післядипломної
освіти,
забезпечуючи, головним чином, для працівників нафтогазового
комплексу здобуття другої вищої економічної освіти або
підвищення їхньої кваліфікації. На кафедрі відкрита аспірантура
та докторантура, проводиться підготовка аспірантів і
докторантів за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності).
Протягом навчання за спеціальністю «Економіка» студенти
вивчатимуть майже 60 навчальних дисциплін, які об'єднані в три
блоки.
До
першого
блоку
належать гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані
на розширення світогляду
людини, розвиток особистості. Серед них можна назвати
"Історію
України",
"Філософію", "Історію української культури", "Українську мову
(за професійним спрямуванням)", "Іноземну мову (за
професійним спрямуванням)".
Другий блок – це природничо-наукові та загальноекономічні
дисципліни, до яких належать "Економічна теорія",
"Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Історія економіки та
економічної думки", "Вища математика", "Оптимізаційні методи
та
моделі",
"Інформатика",
"Статистика",
"Економіка
підприємства", "Менеджмент",
"Маркетинг", "Гроші та кредит", "Фінанси", "Бухгалтерський облік", "Економіка праці
і соціально-трудові відносини",
"Міжнародна економіка" та ін.
Їх вивчення забезпечує формування базових економічних
знань, умінь та навичок.

Третій блок складають професійно-орієнтовані дисципліни.
Вони спрямовані на професійну підготовку студентів,
формування у них економічного способу мислення. Це,
насамперед
"Стратегія
підприємства",
"Організація
виробництва", "Економіка та організація інноваційної
діяльності", "Проектний аналіз", "Обґрунтування господарських
рішень і оцінювання ризиків", "Потенціал і розвиток
підприємства", "Планування і контроль на підприємстві" тощо.
Серед випускників кафедри ЕКП:
д.е.н. Шеремета Роман – професор Школи менеджменту ім.
Везерхеда при Університеті Кейс Вестерн Резерв, США,
д.е.н. Кукура Сергій – перший віце-президент ПАТ
”ЛУКОЙЛ”,
д.е.н. Фадєєва Ірина – завідувач кафедри “Фінанси”;
Сидорак Роман – ген.директор ПАТ “Укртранснафта”
Допомагає студентам економічного та управлінського
напрямів підготовки розвивати навики ведення власної справи
центр розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор» ІнЕУ
ІФНТУНГ – новітня структурна одиниця на базі вищого
навчального закладу, яка, сприяє розвитку підприємництва на
теренах Івано-Франківщини.
Кафедри підтримують тісні наукові зв’язки з провідними
навчальними
закладами
України, органами державної
влади
та
місцевого
самоврядування,
науководослідними
організаціями,
бізнес-центрами та центрами
підтримки підприємництва,
багатьма підприємствами та
підприємцями. Студенти-економісти приймають участь у
міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях,
Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт.

Кафедра економіки підприємства співпрацює з Краківською
гірничо-металургійною академією ім. С. Сташіца. Щорічно
кращі студенти-економісти отримують подвійний диплом
магістра Івано-Франківського національного університету нафти
і газу та Краківської гірничо-металургійної академії ім. С.
Сташіца (м. Краків, Польща), що дає право працевлаштування в
країнах Європейського Союзу.
Випускники кафедр працюють у сфері управління на
підприємствах і в організаціях різних форм власності; на
підприємствах міського господарства; в державних органах
плануванні та місцевого самоврядування; в казначействах,
банківських установах, митній службі; в податковій інспекції;
органах з планування та координації кадрової політики; в
торгово-посередницьких фірмах і т.п.
Контакти кафедри економіки підприємства: 76019, вул.
Карпатська, 15 (корпус 1, каб. 1513-1517)
Телефони: 0342-72-71-44
e-mail кафедри економіки підприємства:
econpid@nung.edu.ua
Сайт: Інститут економіки та управління у нафтогазовому
комплексі:
ineu@nung.edu.ua
Приймальної комісії:
htt://admiss.nung.edu.ua/

