
 



 

  

 



 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА 

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»  

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Запорізька державна інженерна академія 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра економіки підприємства 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр  

Бакалавр  підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Підприємство 

торгівля та біржова діяльність» підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня за галуззю знань 07 Управління та 

адміністрування зі спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання –3 роки  10 міс. (денна) 

Наявність 

акредитації  

– 

Цикл/рівень  за Законом України «Про вищу освіту» – перший 

(бакалаврський) рівень; за Національною рамкою 

кваліфікації України – 6 рівень; за EQF-LLL – 6 

рівень 

Передумови  повна загальна середня освіта, 

передвища освіта 

Мова(и) викладання  Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

До введення нової 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=59&lang=ua 



 

2 - Мета освітньої програми 

Підготувати фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними 

знаннями і практичними навичками з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності і вміють їх застосовувати з метою ефективного управління 

підприємством, створення нового (власного) бізнесу. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

07 Управління та адміністрування 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Орієнтація програми Програма освітньо-професійна. 

Структура програми передбачає оволодіння 

базовими знаннями щодо економічних процесів 

та закономірностей функціонування та розвитку 

підприємства, організації торгівлі та біржової 

діяльності; економічного діагностування 

підприємства, аналізу й оцінки 

підприємницького потенціалу;  
виконання техніко-економічних розрахунків 
потреби в ресурсах, рівня їх використання та 
результатів діяльності; управління 
інноваційними процесами у підприємництві; 
збирання, обробки, систематизації і узагальнення 
інформації про діяльність підприємства та умови 
його функціонування; розробки стратегій та 
планів діяльності підприємства в цілому та його 
окремих підрозділів; прогнозування, розробки 
стратегії та розвитку власної справи у сферах 
виробництва та надання послуг; створення і 
налагодження внутрішнього економічного 
механізму підприємства, системного 
проектування управління матеріальними і 
фінансовими потоками на основі ІТ; розроблення 
та обґрунтування господарських рішень щодо 
підвищення конкурентоспроможності та 
ефективності функціонування підприємства; 
контролю за ефективністю використання 
ресурсів і досягненням поставлених завдань; 
реалізації товарознавчо-комерційних завдань 
щодо асортименту і якості товарів шляхом 
здійснення переважно адміністраторських та 
операторських і частково евристичних процедур 
праці; прийняття оперативних рішень в межах 
своєї компетенції щодо збереження якості 
товарів у процесі товароруху; оцінювання якості 
 



 

основних груп послуг у ринкових умовах з 
урахуванням чинної законодавчої бази, 
створювання або вдосконалення послуги з 
метою захисту інтересів споживачів; 
розпізнавання ринкових і внутрішніх сигналів, 
оцінювання ефективних можливостей 
зовнішнього зростання і організаційно-
структурних змін та економічне обґрунтування 
відповідних проектів; розроблення та 
удосконалення методичного інструментарію і 
стандартів економічної роботи, вивчення і 
впровадження передового досвіду, проведення 
наукових досліджень з економіки підприємства, 
організації торгівлі та біржової діяльності. 

Основний фокус 

освітньої  

програми та спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка за 
освітньо-професійною програмою  
«Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» з можливістю продовження на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти. 
Ключові слова: підприємництво, 
підприємницька діяльність торгівля, біржова 
діяльність, господарська діяльність, ринок, 
конкурентне середовище, 
конкурентоспроможність, управлінські рішення, 
планування, аналіз, стратегія, бізнес-проект, 
торгівельні операції, біржові операції, 
господарські ризики, економічна ефективність. 

Особливості програми Програма передбачає надання знань та навичок з 
економічних процесів та закономірностей 
функціонування та розвитку підприємства, 
економіки та організації торгівлі та біржової 
діяльності. Орієнтована на глибоку спеціальну 
професійну підготовку сучасних аналітиків, 
підприємців, товарознавців, фахівців у сфері 
захисту прав споживачів, ініціативних та здатних 
до швидкої адаптації до сучасного бізнес-
середовища. Враховує сучасні вимоги до 
вирішення практичних питань. Формує фахівців 
з новим перспективним способом мислення, 
здатних застосовувати існуючі методи 
дослідження. Виконується в активному 
дослідницькому середовищі. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Сфера діяльності випускників: розроблення 

бізнес-проектів і бізнес-планів, генерування 

стартапів, провадження підприємницької 



 

діяльності з використанням як традиційних, так і 

новітніх методів торгівлі (зокрема, інтернет-

трейдинг, електронна комерція, онлайн та 

офлайн рітейл); виконання робіт на платформах 

фондових, валютних і товарних бірж; 

організація та управління бізнесом, 

торговельною та комерційною діяльністю; 

організація та ефективне провадження власної 

справи і бізнес-проектів. 

Основні первинні посади, професійні назви 

робіт, професійні можливості відповідно до 

чинного Національного класифікатора професій 

України: директор / керівник / менеджер / 

економіст / помічник керівника підприємства, 

установи, організації / підрозділів / у різних 

сферах економічної діяльності; науковий 

співробітник; професіонал у сфері державної 

служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та 

зайнятості, маркетингу, ефективності 

підприємництва, раціоналізації виробництва та 

інтелектуальної власності; фахівець в галузі 

фінансів та торгівлі; агент з комерційного 

обслуговування та торговельний брокер тощо. 

3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу 

товарів; 

3422 Агенти з клірингу (обмінних товарних 

операцій) та експедиції; 

3423 Агенти із зайнятості й трудових контрактів  

3429 Агенти з комерційних послуг та 

торговельні брокери   

3436.1 Помічники керівників підприємств, 

установ та організацій;  

3436.2 Помічники керівників виробничих та 

інших основних підрозділів  

Подальше навчання Навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання. Стиль 

навчання – активний, що дає можливість 

бакалавру обирати предмети та оптимально 

організовувати час. 

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, в т.ч. 



 

мультимедійних та інтерактивних, семінарів, 

практичних занять в малих групах, 

лабораторних робіт, самостійного навчання на 

основі підручників, навчальних посібників та 

конспектів, індивідуальних занять та 

консультацій із викладачами. 

Оцінювання Система оцінювання знань по дисциплінах 

освітньої програми складається з поточного і 

підсумкового видів контролю. 

Поточний контроль знань проводиться у формі 

письмової роботи (тестування), виступів на 

семінарах (практичних заняттях) та підготовки 

доповідей і рефератів, в т.ч. у формі презентації. 

Підсумковий контроль знань проводиться у 

вигляді екзамену/диференційованого заліку або 

заліку в усній або письмовій формі. Здобувач 

першого (бакалаврського) рівня вважається 

допущеним до підсумкового контролю з 

дисциплін освітньо-професійної програми, якщо 

виконав усі види робіт, передбачені навчальним 

планом з цієї дисципліни. 

Письмові та усні екзамени, практичні та 

лабораторні звіти, презентації, вхідний, 

поточний, семестровий контроль, захист 

курсових робіт (проектів), звітів з практики, 

комплексного екзамену. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми з питань 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

як у галузі професійної діяльності, так і в 

процесі навчання шляхом застосування певних 

теорій та методів відповідних наук, 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до аналізу та синтезу на основі 

логічних аргументів та перевірених фактів. 

Вміння виявляти, аналізувати і структурувати 

проблеми підприємства і розробляти рішення. 

ЗК2. Здатність до навчання та готовність 

підвищувати рівень своїх знань. 

ЗК3. Здатність до самостійної роботи та 

самостійного приймання рішення, здатність 

нести відповідальність за їх реалізацію. 



 

ЗК4. Здатність генерувати нові ідеї, 

ініціативність та дух підприємництва. 

ЗК5. Здатність до формування світогляду, 

розуміння принципів розвитку суспільства. 

ЗК6. Здатність працювати з інформацією, у тому 

числі, в глобальних комп'ютерних мережах. 

Уміння знаходити та аналізувати інформацію з 

різних джерел. Уміння будувати комунікаційну 

мережу для обміну інформацією. 

ЗК7. Здатність обґрунтовувати управлінські 

рішення та спроможність забезпечувати їх 

правомочність. Уміння  на основі 

інформаційного забезпечення та комп'ютерних 

технологій розробляти достатню кількість 

альтернативних варіантів рішень. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1. Здатність аналізувати економічну 

діяльність та результати господарської 

діяльності підприємства та його підрозділів за 

окремими напрямками.  

ФК2. Здатність формувати і обробляти 

необхідну інформаційну базу щодо аналізу 

конкурентного галузевого середовища 

підприємства.  

ФК3. Здатність вести управлінський облік 

витрат та інших економічних показників 

діяльності підрозділів і підприємства.   

ФК4. Здатність виявляти та обчислювати 

можливості оптимізації діяльності підприємства.  

ФК5. Здатність розробляти бізнес-плани 

реалізації підприємницьких намірів та 

інвестиційних проектів.   

ФК6. Здатність проводити ресурсне 

обґрунтування певних аспектів реалізації 

стратегії підприємства.   

ФК7. Здатність формувати альтернативні 

стратегічні напрями розвитку підприємства.  

ФК8. Здатність виявлення та обґрунтування 

пріоритетних напрямків організації власного 

бізнесу.  

ФК9. Здатність оцінювати інноваційну 

активність та її вплив на 

конкурентоспроможність підприємства.   

ФК10. Здатність розраховувати економічну 

ефективність проектів, оцінювати альтернативи 

з урахуванням ризиків.   



 

ФК11. Здатність організовувати процес 

управління структурними підрозділами 

підприємства. 

ФК12. Здатність прийняття ефективних 

підприємницьких рішень на внутрішніх та 

зовнішніх ринках. 

ФК13. Здатність прийняття ефективних 

управлінських рішень з організації торгівельних 

операцій. 

ФК14. Здатність аналізувати та обробляти 

аналітичні дані для прийняття управлінських 

рішень щодо проведення біржових операцій. 

ФК15. Здатність до аналізу, планування та 

організації підприємницької діяльності в 

сучасних умовах. 

Комерційна діяльність та логістика 

ФК16.Здатність оволодіння понятійно-

термінологічним апаратом  та змістом 

комерційної логістики, визначення основних 

функцій комерційної логістики 

ФК17. Здатніть до засвоєння сутності 

логістичного обслуговування споживачів 

ФК18. Здатність до засвоєння змісту 

інформаційних  потоків в системах комерційної 

логістики 

ФК19. Здатність до розуміння формування 

логістичних ланцюгів розподільчої логістики 

Облік, аудит та оподаткування 

ФК20. Здатність формувати та використовувати 

облікову інформацію для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень на всіх 

рівнях управління підприємством в цілях 

підвищення ефективності,  результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу. 

ФК21. Здатність організовувати обліковий 

процес та регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності з вимогами 

менеджменту підприємства. 

ФК22. Здатність застосовувати теоретичні, 

методичні і практичні підходи щодо організації 

обліку, контролю, планування та оптимізації 

податкових розрахунків. 

ФК23. Вміння формувати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, інтерпретувати, 

оприлюднювати й використовувати відповідну 



 

інформацію для прийняття управлінських 

рішень. 

ФК24. Здатність застосовувати методи і 

методики аналітичного забезпечення сучасних 

систем менеджменту з урахуванням стратегії 

розвитку підприємства в умовах невизначеності, 

ризику та/або асиметричності інформації. 

7 - Програмні результати навчання  

 ПРН1. Використовувати базові знання з 

підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, аналізу та синтезу 

в професійних цілях.  

ПРН2. Застосовувати набуті знання для 

виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності.  

ПРН3. Оволодіти навичками письмової та усної 

професійної комунікації державною й іноземною 

мовами.  

ПРН4. Використовувати сучасні комп’ютерні і 

телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження професійно спрямованої 

інформації у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності.  

ПРН5. Організовувати пошук, самостійний 

відбір, якісну обробку інформації з різних 

джерел для формування банків даних у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

ПРН6. Показувати уміння працювати автономно 

та в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних 

цілей.  

ПРН7. Проявляти ініціативу і підприємливість в 

різних напрямах професійної діяльності, брати 

відповідальність за результати.  

ПРН8. Застосовувати одержані знання й уміння 

для ініціювання та реалізації заходів у сфері 

збереження навколишнього природного 

середовища і здійснення безпечної діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових 

структур.  

ПРН9. Знати термінологію і мати базові й 

структуровані знання у сфері підприємництва, 



 

торгівлі та біржової діяльності для подальшого 

використання на практиці.  

ПРН10. Володіти методами та інструментарієм 

для обґрунтування управлінських рішень щодо 

створення й функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур.  

ПРН11. Використовувати знання форм взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин для забезпечення 

діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур.  

ПРН12. Застосовувати інноваційні підходи в 

підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності.  

ПРН13. Оцінювати характеристики товарів і 

послуг у підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності за допомогою сучасних 

методів.  

ПРН14. Знати основи нормативно-правового 

забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур і 

застосовувати на практиці.  

ПРН15. Вміти вирішувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур і 

розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з 

урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.  

ПРН16. Використовувати знання основ обліку 

та оподаткування в підприємницькій, 

торговельній і біржовій діяльності.  

ПРН17. Застосовувати знання й уміння щодо 

ефективної організації зовнішньоекономічної 

діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур з урахуванням ринкової 

кон’юнктури і діючих правових норм.  

ПРН18. Демонструвати вміння бізнес-

планування, оцінювання кон’юнктури ринків та 

результатів діяльності підприємницьких, 

торговельних і біржових структур з урахуванням 

ризиків.  

ПРН19. Знайти рішення щодо використання 

сучасних логістичних технологій у 

підприємницькій і торговельній діяльності.  

ПРН20. Виявити особливості застосування 

новітніх Інтернет технологій при організації 

торговельних і біржових структур. 



 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 88,2% науково-педагогічних працівників, що 

задіяні до викладання дисциплін за освітньо-

професійною програмою «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» мають наукові 

ступені та вчені звання, з досвідом 

дослідницької роботи за фахом. 

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Використання сучасних комп’ютерних засобів 

та програмного забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального 

середовища Запорізької державної інженерної 

академії та авторських розробок науково-

педагогічних працівників, а саме: підручників та 

навчальних посібників з грифом МОН України; 

підручників та навчальних посібників з грифом 

Вченої ради Запорізької державної інженерної 

академії. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та університетами 

України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та вищими навчальними 

закладами зарубіжних країнпартнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української 

мови на підготовчому відділенні  

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

 

№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг навча-

льної роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма  

підсумково

го 

контролю  

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

1 Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

3 90 36 54 залік  



 

№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг навча-

льної роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма  

підсумково

го 

контролю  

2 Іноземна мова 
8 240 84 156 

залік, 

екзамен  

3 Історія України та 

української 

культури 

6 180 60 120 
залік  

екзамен  

4 Філософія 3 90 24 66 екзамен  

 Усього за циклом 

1.1 
20 600 204 396  

1.2 Цикл професійної підготовки 

5 
Регіональна 

економіка 
4 120 36 84 екзамен  

6 
Національна 

економіка 
5 150 48 102 екзамен  

7 

Економіка праці і 

соціально-трудові 

відносини 

5 150 48 102 екзамен  

8 

Економіко-

математичне 

моделювання 

5 150 48 102 екзамен  

9 Фінанси 5 150 48 102 екзамен  

10 Гроші і кредит 5 150 48 102 екзамен  

11 
Менеджмент і 

адміністрування 
5 150 48 102 екзамен  

12 Маркетинг 5 150 48 102 екзамен  

13 
Бухгалтерський 

облік 
5 150 48 102 екзамен  

14 

Основи 

підприємництва та 

економіка 

підприємства 

6 180 60 120 екзамен  

15 

Організація 

біржової 

діяльності 

4 120 48 72 залік  

16 

Економіка і 

організація 

виробництва 

5 150 36 114 

екзамен  

курсова 

робота 

17 
Економічний 

аналіз 
5 150 36 114 

екзамен,  

курсова 

робота 

18 Обґрунтування 4 120 48 72 залік  



 

№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг навча-

льної роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма  

підсумково

го 

контролю  

господарських 

рішень і 

оцінювання 

ризиків 

19 
Стратегія 

підприємства 
4 120 48 72 залік  

20 Проектний аналіз 5 150 36 114 

екзамен, 

курсова 

робота 

21 

Економіка та 

організація 

інноваційної 

діяльності 

4 120 36 84 екзамен  

22 
Ціноутворення та 

цінова політика 
4,5 135 42 93 екзамен  

23 

Економіка та 

організація 

торговельної 

діяльності 

4 120 48 72 залік  

24 
Навчальна 

практика 
3 90 36 54 диф. залік  

25 
Виробнича 

практика 
6 180 72 108 диф. залік  

26 
Підсумкова 

атестація 
1,5 45  45  

 
Усього за циклом 

1.2 
100 3000 966 2034  

 

Усього за 

обов'язковими 

компонентами 

120 3600 1170 2430  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2.1. Цикл компонент вибору навчального закладу 

2.1.1. Цикл загальної підготовки 

27 Фізичне виховання 8 240 96 144 залік  

28 Інформатика та 

комп'ютерна 

техніка 

6 180 72 108 залік  

29 Вища математика 6 180 60 120 екзамен  

30 Правознавство 3 90 36 54 залік  

31 Психологія 3 90 36 54 залік  



 

№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг навча-

льної роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма  

підсумково

го 

контролю  

32 Техноекологія 

регіону 
5 150 60 90 залік  

33 Безпека 

життєдіяльності, 

основи охорони 

праці  

3 90 36 54 залік  

 Усього за 2.1.1. 34 1020 396 624  

2.1.2. Цикл професійної підготовки 

34 Основи 

економічної теорії 
4 120 36 84 екзамен  

35 Макроекономіка 5 150 48 102 екзамен  

36 Мікроекономіка 4 120 36 84 екзамен  

37 Страхування 4 120 48 72 залік  

38 Статистика 5 150 60 90 залік  

39 Економіка 

підприємства 
4 120 48 72 залік  

 Усього за 2.1.2. 26 780 276 504  

 Усього за 2.1. 60 1800 672 1128  

2.2. Цикл професійно-орієнтованих компонентів на вибір 

Блок А 

40 Планування і 

контроль на 

підприємстві 

7 210 60 150 

екзамен, 

курсова 

робота 

41 Потенціал і 

розвиток 

підприємства 

6 180 60 120 екзамен  

42 Економічна 

безпека 

підприємницької 

діяльності 

3 90 36 54 залік  

43 Підприємницький 

ризик та методи 

його вимірювання 

5 150 60 90 залік  

44 Внутрішньоеконо-

мічний механізм 

підприємства 

4 120 48 72 залік  

45 Управління 

витратами 
6 180 60 120 екзамен 

46 Аналіз виробничої 

стратегії 
5 150 48 102 екзамен  



 

№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг навча-

льної роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма  

підсумково

го 

контролю  

підприємства 

 Усього за Блок А 36 1080 372 708  

Блок Б 

47 Організація і 

контроль 

маркетингової 

діяльності у бізнесі 

7 210 60 150 

екзамен 

курсова 

робота 

48 Інфраструктура 

товарного ринку 
6 180 60 120 екзамен  

49 Основи 

товарознавства та 

експертизи 

3 90 36 54 залік  

50 Комерційна 

логістика 
5 150 60 90 залік  

51 Рекламне 

забезпечення 

підприємницької 

діяльності 

4 120 48 72 залік  

52 Управління 

товарним 

асортиментом 

6 180 60 120 екзамен  

53 Міжнародня 

торгівля 
5 150 48 102 екзамен  

 Усього за Блок Б 36 1080 372 708  

 Усього за 2.2. 36 1080 372 708  

2.3. Цикл компонент вільного вибору студента 

2.3.1. 

54 Логістика і 

контролінг 
5 150 48 102 екзамен  

55 Безпека фінансово 

кредитних установ 
5 150 48 102 екзамен  

56 Фінансові послуги 5 150 48 102 екзамен  

57 Організація і 

функціонування 

комерційного 

банку 

5 150 48 102 екзамен  

58 Кредитування і 

контроль 
4 120 48 72 залік  

 Усього за 2.3.1 24 720 240 480  

2.3.2. 



 

№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг навча-

льної роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма  

підсумково

го 

контролю  

59 Аналітична 

діяльність в 

управлінні 

5 150 48 102 екзамен  

60 Реклама та 

рекламна 

діяльність 

5 150 48 102 екзамен  

61 Історія 

управлінської 

думки 

5 150   102 екзамен  

62 Планування та 

прогнозування в 

умовах ринку 

5 150 48 102 екзамен  

63 Управління 

ризиками 
4 120 48 72 залік  

 Усього за 2.3.2 24 720 240 480  

2.3.3. 

64 Технологія 

проектування та 

адміністрування 

баз даних 

економічних 

систем 

5 150 48 102 екзамен  

65 Дослідження 

операцій і методи 

оптимізації в 

економіці 

5 150 48 102 екзамен  

66 Інформаційні 

технології в 

економіці та 

управлінні 

5 150 48 102 екзамен  

67 Інтелектуальний 

аналіз даних 
5 150 48 102 екзамен  

68 Моделювання 

фінансово-

економічної 

безпеки 

4 120 48 72 залік  

 Усього за 2.3.3 24 720 240 480  

2.3.4. 

69 Бізнес-планування 

та створення 
5 150 48 102 екзамен  



 

№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг навча-

льної роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма  

підсумково

го 

контролю  

стартапів 

70 Економіка 

нерухомості  
5 150 48 102 екзамен  

71 Економічна 

проблематика в 

засобах масової 

інформації 

5 150 48 102 екзамен  

72 Зовнішньоекономі

чна діяльність 
5 150 48 102 екзамен  

73 Міжнародна 

економіка 
4 120 48 72 залік  

 Усього за 2.3.4 24 720 240 480  

2.3.5 

74 Організація і 

методика 

економічного 

аналізу 

5 150 48 102 екзамен  

75 Оподаткування 

підприємницької 

діяльності 

5 150 48 102 екзамен  

76 Облік видів 

підприємницької 

діяльності 

5 150 48 102 екзамен  

77 Автоматизація 

бухгалтерського 

обліку 

5 150 48 102 екзамен  

78 Аудит 4 120 48 72 залік  

 Усього за 2.3.5 24 720 48 480  

 Усього за 

вибірковими 

компонентами 

Блок А 

120 3600 1284 2316 

 

 Усього за 

вибірковими 

компонентами 

Блок Б 

120 3600 1284 2316 

 

Блок А 

Загальна кількість 240 7200 2454 4746  

Блок Б 

Загальна кількість 240 7200 2454 4746  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 



 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників, які навчаються за освітньо - професійної 

програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 

проводиться у формі екзамену з підсумкової атестації та завершується 

видачею диплому державного зразка про присудження йому ступеня 

бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

Атестація здійснюється відкрито і гласно.  

Підсумкова атестація 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Екзамен з підсумкової атестації  

Вимоги до 

підсумкової атестації 

Підсумкова атестація випускників має за мету: 

встановлення рівня підготовки випускника до 

виконання професійних задач та відповідності його 

підготовки вимогам освітнього стандарту вищої 

освіти. Вона визначає теоретичний рівень 

підготовки бакалавра та оцінює його готовність до 

самостійного вирішення поставлених завдань. 

Проведення підсумкової атестації має за мету: 

- систематизування, закріплення та 

розширення теоретичних знань та 

практичних навичок по спеціальності; 

-  розвинення творчих здібностей та вміння 

студента повною мірою застосувати свої 

знання для вирішення складних 

спеціалізованих задач та практичних 

проблем з питань підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності; 

- розвинення навичок самостійної роботи при 

вирішенні конкретних задач з 

підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності;  

- напрацювання практичних навичок зі збору, 

обробки, аналізу та систематизації науково-

технічної інформації за напрямками 

професійної діяльності з використанням 

сучасних інформаційних технологій; 

-  перевірку та оцінку професійної придатності 

майбутнього бакалавра до самостійної 

роботи на вітчизняних підприємствах. 

 



 

Орієнтовні питання для проведення підсумкової атестації 

 

Під час підсумкової атестації студенту необхідно виконати 

кваліфікаційне завдання, до структури якого введено  блоки питань з базових 

дисциплін : «Економіка й організація інноваційної діяльності», «Організація 

виробництва», «Планування і контроль на підприємстві», «Проектний 

аналіз».  

У теоретичній частині  атестації студенти повинні відповісти на 

питання за наступною тематикою:  

з дисциплін циклу «Економіка й організація інноваційної діяльності»: 

сутнісна характеристика інновацій та їх класифікації, основні етапи та стадії 

інноваційного процесу, життєвий цикл інновацій, життєво-циклічний підхід 

до аналізу інноваційної діяльності, макроекономічне регулювання 

інноваційної діяльності, державна інноваційна політика, чинники впливу на 

формування інноваційної політики підприємства, функції управління 

інноваційною діяльністю. планування інноваційної діяльності підприємства, 

види інноваційних стратегій підприємства та їх співвідношення, 

інноваційний розвиток підприємства як основа підвищення ефективності 

його діяльності, науково-технічний прогрес, форми науково-технічного 

прогресу, особливості організаційних форм забезпечення інноваційної 

діяльності, форми організації наукової діяльності, ринкові суб’єкти 

інноваційної діяльності. інституційні форми інноваційного підприємництва, 

організаційні форми інтеграції науки та виробництва. формування та 

функціонування нових організаційних структур: науково-технологічні парки,  

інкубатори та інші, сутність і напрями аналізу попиту на інновації, 

планування і організація створення інноваційної продукції, внутрішні та 

зовнішні  чинники,  що впливають на попит на інновації, моніторинг 

науково-технічної й інноваційної діяльності, моніторинг інноваційного 

проекту, інформаційні системи та технології обробки знань, сутність,  

принципи й особливості фінансування інноваційної діяльності, 

характеристика різних видів і джерел фінансування інноваційних процесів, 

сутність ризикового фінансування інноваційної діяльності на базі венчурного 

капіталу, техніко-технологічна база підприємства: сутність, оцінка та 

напрями розвитку й оновлення, технічний розвиток і показники технічного 

рівня підприємства, поняття інноваційного проекту. основні елементи 

інноваційного проекту, характеристика життєвого циклу інноваційного 

проекту, сутність і основні принципи вимірювання ефективності інновацій і 

інноваційної діяльності. види ефекту. шляхи підвищення ефективності 

інноваційної діяльності, основні показники економічної ефективності 

інноваційних проектів, сутність комерціалізації результатів інноваційної 

діяльності. особливості формування ціни інновацій, інтелектуальна власність 

та її трансформація в інноваційний продукт; 

з дисциплін циклу «Організація виробництва»: поняття організації 

виробництва, організація як система, характеристика виробничої структури 

підприємства. види виробничих структур, спеціалізація та кооперування 



 

виробничих підрозділів, сутність простих виробничих процесів,  їх графічне 

зображення та розрахунок продуктивності, сутність складних виробничих 

процесів,  їх графічне зображення та розрахунок продуктивності, сутність і 

методика розрахунку виробничої потужності підприємства, фонди часу 

роботи устаткування та їх визначення, основні показники,  що 

характеризують використання виробничої потужності, організація та 

обслуговування робочих місць, типи організації виробництва, організація 

ремонтного господарства на підприємствах, види ремонтів і міжремонтний 

цикл, форми організації ремонтного господарства, значення та організація 

енергетичного господарства, удосконалення організації енергозабезпечення 

підприємства в умовах ринкових відносин, мета та завдання організації 

інструментального господарства, запаси інструментального господарства та 

їх визначення, організація матеріально-технічного забезпечення, показники 

використання матеріальних ресурсів, виробничі запаси та їх нормування, 

призначення складів та їх класифікація, організація та основні завдання 

транспортного господарства, види внутрішньозаводських перевезень, 

система створення та освоєння нової продукції, методи переходу на 

виробництво нової продукції, сутність та показники якості продукції, облік 

та аналіз браку на підприємстві, сутність ритмічності та рівномірності 

виробництва та їх показники, джерела економічного ефекту від заходів щодо 

удосконалення організації виробництва 

з дисциплін циклу «Планування і контроль на підприємстві»: сутність,  

мета та значення планування діяльності підприємства, об’єкт та предмет 

планування діяльності підприємства, методичні підходи до планування 

господарської діяльності підприємства, методи планових розрахунків, 

принципи побудови системи планування, форми та види планування, види 

планів, маркетингові дослідження у плануванні збуту продукції, планування 

реклами, планування збуту продукції, виробнича програма підприємства,  її 

мета й основні завдання, виробнича програма у вартісному виразі: зміст та 

основні показники, формування плану виробництва продукції, зміст та 

завдання оперативно-календарного планування, особливості оперативно-

календарного планування в одиничному виробництві, особливості 

оперативно-календарного планування у серійному виробництві, особливості 

оперативно-календарного планування у масовому виробництві, мета та 

завдання розробки плану матеріально-технічного забезпечення, планування 

потреби у матеріально-технічних ресурсах, методика розрахунку виробничої 

потужності, планування потреби у персоналі, планування продуктивності 

праці, методика планування фонду оплати праці, планування зниження 

собівартості продукції, зміст і завдання фінансового плану, методика 

фінансового планування і контролю на підприємстві, формування планів 

оновлення продукції,  їх склад і завдання, завдання та завдання планування 

організаційно-технічного розвитку, сутність бізнес-плану, його призначення 

та склад 

з дисциплін циклу «Проектний аналіз»: визначення потреби проекту в 

фінансуванні та джерел фінансування проекту, схема визначення фінансової 



 

стійкості проекту, використання компаудирування та дисконтування в 

розрахунках ефективності проекту, підходи до вибору рівня дисконтної 

ставки в проектному аналізі, вплив амортизації на грошові потоки від 

проекту, стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних 

рішень, методика розрахунків основних фінансових критеріїв інвестиційного 

проекту, методика розрахунку бухгалтерської,  фінансової та готівкової 

точки беззбитковості,  їх використання у проектному аналізі, аналіз 

беззбитковості для багатономенклатурної продукції, види ризику в проекті, 

методи аналізу та прогнозування проектних ризиків, схема аналізу 

маркетингового плану, аналіз комерційної реальності проекту, місце 

розташування та масштаб проекту, методика визначення інвестиційної 

привабливості підприємства, показники та методи здійснення економічного 

аналізу проекту, оцінка зовнішніх факторів та внутрішнього середовища 

проекту, проектний грошовий потік та його розрахунок, комп'ютерні 

технології в інвестиційному проектуванні, принципи,  вимоги і класифікація 

методик проведення екологічного аналізу, роль і сутність фінансового 

аналізу стану підприємства в інвестиційному процесі, аналіз інвестиційної 

привабливості підприємства, регіональний інвестиційний клімат і його 

відображення в інвестиційному проектуванні, бізнес-план,  як важлива 

складова частина інвестиційного проекту, аналіз інфраструктури проекту, 

аналіз матеріально технічного постачання, види експертиз проекту, зміст 

передінвестиційної фази проекту, поняття життєвого циклу проекту, методи 

зниження ризику проекту, розрахунок основних фінансових критеріїв 

інвестиційного проекту, поняття витрат,  вигод та альтернативної вартості 

 

У практичній частині атестації студенти повинні розв’язати завдання: 

 визначення виробничої потужності цеху, дільниці та коефіцієнт її 

використання, фактичний обсяг випуску продукції; 

 визначення коефіцієнтів екстенсивного, інтенсивного та 

інтегрального навантаження устаткування цеху; 

 побудова графіку сталого трьохступінчатого виробничого процессу; 

 визначення сумарних вантажопотоків та внутрішнього вантажообігу 

підприємства; 

 визначення абсолютного і відносного розміру браку, абсолютного і 

відносного розміру втрат від нього; 

 розрахунок середньорічного коефіцієнту завантаження устаткування, 

коефіцієнту пропускної спроможності устаткування, середньорічного 

випуску продукції; 

 розрахунок коефіцієнту змінності робочих місць, коефіцієнтів 

безперервності та використання змінного режиму, а також інтегрального 

коефіцієнту використання робочих місць; 

 розрахунок плану збуту продукції, а також валової та чистої 

продукції; 



 

 визначення виконання плану виробництва валової та товарної 

продукції; темпів зростання обсягів валової та товарної продукції 

 визначення обсягу випуску продукції по підприємству 

 обґрунтування доцільності реалізації інвестиційних проектів 

 обчислення річного економічного ефекту від використання винаходу; 

 визначення умовно-річної економії і річного економічного ефекту від 

інновації. 
 

4 ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ  КОМПОНЕНТИ 

1.1. Цикл загальної підготовки 

 

Українська мова за професійним спрямуванням 

Мета викладання навчальної дисципліни: на основі теоретичних 

досліджень про особливості функціонування української мови у діловій, 

науковій та виробничо-професійній сфері сформувати знання і вміння, які 

дозволять грамотно складати, редагувати й перекладати професійні тексти, 

виробити навички нормативного володіння усною і писемною формами 

ділового мовлення з метою реалізації фахових комунікативних завдань; 

забезпечити засвоєння й систематизацію знань основних теоретичних засад 

красномовства; сформувати вміння і навички правильного й переконливого 

мовлення, аргументованого доведення та спростування, участі в дискусії, 

зокрема наукової та фахової проблематики; сприяти поглибленню знань 

студентів з української мови, піднесенню культури їхнього усного та 

писемного мовлення, а також забезпеченню лінгвістичної освіти студентів, 

що необхідне фахівцеві будь-якої галузі науки чи сфери діяльності; 

сформувати навички студіювання особливостей фахової мови, розвиваючи 

культуру мовлення. 

Основні завдання: оволодіти нормами української літературної мови, а 

також навичками комунікативно виправданого використання засобів мови в 

різних життєвих ситуаціях, під час створення документів з дотриманням 

етикету ділового спілкування; дотримуватися вимог культури усного й 

писемного мовлення; набути навичок оперування термінологією майбутнього 

фаху; ознайомитися з посібниками, словниками, які сприятимуть 

удосконаленню мовної культури майбутнього фахівця; уміти складати 

найбільш уживані документи; розвинути комунікативні компетенції, потрібні 

у професійному спілкуванні. 

Предмет дисципліни: процес формування і розвитку мовної культури 

та комунікативних компетенцій для професійного спілкування, оволодіння 



 

навичками комунікативно виправданого використання засобів мови в різних 

життєвих ситуаціях і під час створення документів з дотриманням етикету 

ділового спілкування. 

 

Іноземна мова 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів 

необхідної комунікативної компетенції у сферах професійного та 

ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; вдосконалення вмінь 

та навичок читання, перекладу, реферування спеціальної літератури за 

фахом, ведення бесіди з професійної тематики; формування навичок 

практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; 

оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела; 

підготовка студентів до ефективної усної та письмової комунікації у їх 

академічному та професійному оточенні як один із засобів досягнення успіху 

в професійній діяльності; досягнення такого рівня знань, навичок і вмінь, 

який забезпечує необхідну для науковця комунікативну самостійність у 

сферах професійного, академічного й ситуативно-побутового спілкування в 

усній та письмовій формах. 

Основні завдання: навчання, розвиток та удосконалення різних видів 

мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного мовлення, 

читання, письма та перекладу; удосконалення та подальший розвиток 

навичок читання з метою отримання інформації з різних джерел; збирання та 

обробка інформації з письмових джерел; мовленнєвий етикет; академічна та 

професійно-ситуативна комунікація; участь в обговоренні, дискусії та 

дебатах; формування соціокультурної компетенції щодо України та країн, 

мова яких вивчається. 

Предмет дисципліни: процес формування і розвитку системи іноземної 

мови (фонетика, орфографія, лексика, граматика) та ключових видів 

мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, говоріння, письмо), обсягу 

лексики та граматики іноземної мови, що дає можливість здійснювати 

професійне спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію з 

іноземних письмових та усних джерел; соціокультурні знання суспільства і 

культури міжнародних академічних та професійних громад, в яких 

розмовляють даною мовою. 

 

Історія України та української культури 

Мета викладання навчальної дисципліни: навчити студентів розумінню 

ходу історичного розвитку українського народу та формування Української 



 

держави; формування історичної свідомості молоді, в якій поєднуються 

знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток, усвідомлення нею 

нерозривного зв’язку між минулим і сучасністю, традиціями і досвідом 

різних поколінь українців, виховання громадянського патріотизму, 

відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до активної 

наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави Україна; надати знання 

про сутність державотворчих та культурологічних процесів, що відбувалися 

в минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, 

взаємозв’язки та взаємозалежності; поглиблення знань студентів з історії та 

теорії української культури, ознайомлення з головними проблемами 

історико-культурного процесу в Україні в світовому і європейському 

контексті; усвідомлення особливостей формування культурного фону, 

культурних особливостей, ментальності певного етносу. 

Основні завдання: допомогти студенту зрозуміти сучасність за 

допомогою аналізу минулого, оволодіти основами методики історичного 

дослідження, зокрема ретроспективного, порівняльного, діалектичного 

методу, історичної хронології; виробити навички наукової роботи з 

історичними першоджерелами, різноманітною навчальною літературою; 

навчити студента методиці самостійної роботи при підготовці до занять та 

підсумкового контролю знань; висвітлити етногенез українського народу; 

охарактеризувати особливості соціально-економічного та внутріполітичного 

розвитку Української держави в різні періоди її існування; з’ясувати 

геополітичні особливості розвитку Української держави; ознайомити 

студентів з діяльністю визначних осіб вітчизняної історії; показати процес 

формування української національної ідеї та її значення у розбудові 

Української держави; охарактеризувати культурний розвиток українського 

народу та з’ясувати його культурні зв’язки з іншими європейськими 

народами; освітлення загальної проблематики історії української культури, 

ознайомлення з найбільш важливими етапами її еволюції, аналіз найбільш 

значущих феноменів її розвитку, визначення ролі і місця культурної 

української спадщини в сучасній культурі та світовій цивілізації; пізнання 

сутності, виявлення законів та механізмів функціонування конкретних форм і 

сторін культури через опрацювання базису культурологічного знання – 

окремих наук про культуру, в межах яких досліджуються певні феномени 

культури; набуття умінь правильно оцінити сучасний стан культури, бачити і 

розуміти постійні зміни в різноманітних сферах, розрізняти усталені чинові 

життєздатні культурні форми від застарілих, позбавлених життєвої сили, без 

чого неможливо визначити оптимальні шляхи і засоби подальшого розвитку 

культури та ефективно впливати кожному своєю мірою на цей розвиток; 



 

вивчення історії своєї і світової культури, щоб правильно оцінити досягнення 

національної культури у порівнянні з надбаннями інших народів; оцінка 

можливостей інтеграції України у світовий культурний і господарчий процес, 

знання історії культури і фундаментальна гуманітарна освіченість для 

ефективного оволодіння навичками міжнародної комунікації з толерантним і 

неагресивним ставленням до інших культурних традицій; набуття 

усвідомлення майбутніми фахівцями свого призначення як співтворців 

матеріальної і духовної культури у процесі їх культурної самореалізації і 

перманентного творення культури нації в міру сил кожного громадянина. 

Предмет дисципліни: процес формування та розвитку українського 

народу, його діяльності в усіх сферах суспільного життя з давніх часів до 

сьогодення; сукупність політичних, суспільно-економічних, міжнародних, 

етнонаціональних, культурних та релігійних чинників, які в різні періоди 

історії формували українську націю, впливали на розвиток державотворення. 

 

Філософія 

Мета викладання навчальної дисципліни: увести студентів у сферу 

формування, функціонування і розвитку духовного виробництва, що 

продукує знання з основних проблем буття, мислення і пізнання; допомогти 

студентам самовизначитися в особистих світоглядних позиціях, сформувати 

соціально-філософську свідомість; навчити студентів виявляти, 

систематизувати і критично осмислювати світоглядні компоненти, включені 

в різні області гуманітарного знання й культуру в цілому; сформувати 

духовний світ особистості, що усвідомлює своє достоїнство і місце в 

суспільстві, мету і зміст свого життя, що є соціально активною, а тому, 

відповідальна за свої вчинки й здатна приймати рішення; сформувати 

адекватну сучасним вимогам методологічну культуру, що дозволяє 

враховувати в професійній діяльності соціальні, екологічні і психологічні 

наслідки останньої, поєднувати різнорідні технічні, екологічні і культурні 

фактори в єдиний системний комплекс, співвідносити спеціально-наукові й 

технічні завдання з масштабом гуманістичних цінностей; допомогти 

майбутньому фахівцеві навчитися гнучко реагувати на зміни в змісті й цілях 

професійної діяльності з урахуванням відносності і мінливості професійного 

знання; сприяти становленню у суспільстві духовного клімату 

взаєморозуміння, поліпшенню міжособистісних відносин та гармонізації 

людських стосунків в сфері комунікації і діалогу; оволодіння знаннями за 

допомогою всіх наукових дисциплін, які вивчають буття як духовне і 

соціальне явище з глибоким культурологічним підґрунтям. 



 

Основні завдання: сформувати у студентів вміння і навички розуміння 

самого феномену філософії як явища суспільного буття; оволодіння 

знаннями в одній із важливих галузей світової і вітчизняної культури; 

забезпечити ґрунтовне засвоєння основних понять дисципліни та основних 

напрямів філософування; навчити свідомо визначати власну світоглядну 

позицію, духовні інтереси та ціннісні орієнтації; сформувати навички 

розуміння сутності ідеології утвердження й ідеології спростування тих чи 

інших філософських концепцій; навчитися грамотно і толерантно проводити 

світоглядний діалог, розуміти інших людей, незалежно від їх ставлення до 

проблем буття і пізнання. 

Предмет дисципліни: процес формування знань про основні 

філософські ідеї, концепції, школи та напрямки, які склалися у процесі 

розвитку філософії для сприяння становленню у суспільстві духовного 

клімату взаєморозуміння, поліпшення міжособистісних відносин та 

гармонізації людських стосунків у сфері комунікації і діалогу, утвердження 

толерантності та соціальної стабільності в суспільстві. 

 

1.2 Цикл професійної підготовки 

 

Регіональна економіка 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування знань щодо 

теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил 

України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а 

також екологічних знань, мислення та свідомості економістів; формування 

системних та реалістичних уявлень про закономірності економічної 

організації суспільства; ознайомлення з інституціональним підходом до 

аналізу економічних явищ; з’ясування інституційних основ економічної 

діяльності. 

Основні завдання: дослідження передумов раціонального розвитку і 

досягнення більш високої продуктивності суспільної праці шляхом 

залучення до трудової діяльності наявних джерел трудових ресурсів, які 

можна використати в соціально-економічному розвитку; оволодіння 

закономірностями та факторами сучасного розміщення продуктивних сил як 

національного багатства, особливостями територіального господарювання, 

що дає можливість сформувати перспективу регіонального розвитку, 

прийняття довгострокових рішень щодо розміщення продуктивних сил; 

опанування теоретичними знаннями та практичними навичками з 

систематизації проблем стану та розвитку кожного з елементів, які формують 

основу ринкової інфраструктури з урахуванням сучасного стану економіки 



 

України; вивчення територіальної організації виробництва, її структури, 

загальних закономірностей розташування продуктивних сил, їхнього 

конкурентного прояву у галузевому і територіальному аспектах на 

регіональному і міжрегіональному рівні; використання результатів 

прогнозних наукових досліджень в соціально-економічному розвитку певних 

територій окремих галузей як основи розробки довгострокової стратегії і 

тактики управління регіональним розвитком для сприяння зростанню 

виробництва і всього комплексу життєдіяльності, що необхідний для 

забезпечення потреб людини, надійного розвитку і вдосконалення 

територіальної організації господарства в будь-якому регіоні; засвоєння 

теорії регіональної економіки та регіонального розвитку, наукових засад 

регіональної економічної політики; засвоєння принципів раціонального та 

ефективного використання усіх видів ресурсів, основ проведення 

екологічного моніторингу тощо. 

Предмет дисципліни: господарський комплекс України та її регіонів, 

економічні проблеми просторової організації продуктивних сил і суспільства, 

територіальні економічні системи, сукупність економічних, природно-

ресурсних та демографічних факторів, що обумовлюють розвиток і 

розміщення продуктивних сил та формування регіональних економічних 

систем. 

 

Національна економіка 

Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомити студентів із 

закономірностями і особливостями функціонування національної економіки 

порівняно з економіками інших країн, навчити їх об’єктивному аналізу стану 

української економіки; дослідити особливості економічного розвитку даної 

країни у поєднанні з загально-цивілізаційними тенденціями соціально-

економічного розвитку і, відповідно, з урахуванням співвідношення в ній 

загального та особливого як діалектичних основ розвитку будь-якого явища 

суспільної життєдіяльності. 

Основні завдання: опанування теоретичними знаннями та практичними 

навичками комплексного систематизованого вчення про закономірності 

становлення та функціонування господарської системи певного суспільства, 

а також володіння теоретичними й методологічними підходами щодо 

розробки державної політики з питань подальшого розвитку національної 

господарської системи; набуття вмінь дослідження економічного потенціалу 

країни, його розміщення, національного ринку, місця країни у світовій 

економіці, специфіки прояву загальних економічних причинно-наслідкових 

зв’язків, таких як зростання продуктивності праці і зниження трудомісткості 



 

виробів, підвищення частки заощаджень у міру зростання доходів, різний 

вплив експорту й імпорту на економічне зростання певної країни; володіння 

знаннями щодо оцінки ступеню і форм державного втручання в економіку, 

створення національного економічного порядку; розуміння традицій і 

національної психології, відповідальних за поведінкову реакцію членів 

суспільства, та особливостей вирішення соціальних проблем як напрямку 

першорядної важливості, в якому акумулюються всі специфічні національні 

риси та певні кроки, необхідні для зведення чи перебудови національної 

економічної моделі. 

Предмет дисципліни: сукупність ресурсних, економічних, 

інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмінні риси 

національної економіки й специфіку її функціонування. 

 

Економіка праці і соціально-трудові відносини 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів 

системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми 

забезпечення ефективної зайнятості населення та прогресивного розвитку 

соціально-трудових відносин в Україні на всіх рівнях; формування 

комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та 

реалізації кадрової політики в сучасних підприємствах, раціонального 

відбору працівників на посади та формування дієвого трудового колективу, 

оцінювання та розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання 

їх потенціалу. 

Основні завдання: вивчення економічних законів, що регулюють 

розподільчі відносини в ринковій економіці; оволодіння методами вивчення 

витрат робочого часу, нормування праці; з’ясування механізму зростання 

продуктивності й ефективності праці; дослідження механізму соціального 

партнерства; надання студентам ґрунтових знань з питань оплати праці й 

регулювання заробітної плати; вивчення механізму функціонування системи 

соціально-трудових відносин; з’ясування механізму регулювання ринку праці 

та дослідження процесу відтворення робочої сили; з’ясування місця і ролі 

Міжнародної організації праці у врегулюванні соціально-трудових відносин; 

опанування навичками використовувати здобуті знання в конкретних 

процесах управління соціально-трудовими відносинами, організації праці та 

забезпечення її високої ефективності на всіх рівнях для підвищення на цій 

основі адаптованості студентів до ринку праці та їх ефективного включення в 

систему нових соціально-трудових відносин. 

Предмет дисципліни: праця як доцільна діяльність людей, яка завжди й 

одночасно є взаємодією між людиною та природою, а також відношенням 



 

між людьми в процесі виробництва; сукупність теоретичних і практичних 

проблем формування людського потенціалу, забезпечення ефективного 

використання його у сфері праці як на макро-, так і на мікроекономічному 

рівнях з метою забезпечення високої якості життя населення та високої 

ефективності економічної діяльності. 

 

Економіко-математичне моделювання 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування знань щодо 

методології та інструментарію побудови та адекватного використання різних 

типів економіко-математичних моделей. 

Основні завдання: засвоєння студентами основних принципів та 

інструментарію щодо постановки задач, основних методів їх розв’язування та 

аналізу з метою широкого використання в економіці та підприємництві. 

Предмет дисципліни: методологія та інструментарій економіко-

математичного моделювання та аналізу економічних процесів, тенденцій та 

причинно-наслідкових зв’язків в економіці; теоретичні та практичні питання 

аналізу економічного ризику. 

 

Фінанси 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування системи базових 

знань з теорії фінансів та фінансового механізму підприємства, засвоєння 

закономірностей функціонування фінансового ринку як теоретичної основи 

державної монетарної, валютної, податкової та бюджетної політики розвитку 

банківської справи та ринку фінансових послуг; формування спеціальних 

знань і практичних навичок з питань організації фінансових відносин та їх 

функціонування на макро- і мікроекономічному рівнях. 

Основні завдання: опанування системою знань щодо базових понять у 

галузі фінансів, вивчення змісту окремих напрямів фінансової діяльності 

підприємства та їх взаємозв’язку; оволодіння основами методики і базовими 

прийомами практичної фінансової роботи. 

Предмет дисципліни: система фінансових відносини на макрорівні та 

грошово-кредитних відносин у суспільстві, методи їх регулювання та 

особливості розвитку на сучасному етапі; економічні, організаційні та 

правові аспекти фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

 

Гроші та кредит 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування системи базових 

знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування 

грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної, валютної, 



 

податкової та бюджетної політики розвитку банківської справи та ринку 

фінансових послуг; формування спеціальних знань і практичних навичок з 

питань організації фінансових відносин та їх функціонування на макро- і 

мікроекономічному рівнях; наукове розуміння проблем грошей, грошового 

обігу, кредитних відносин, банківської справи як необхідного компоненту 

становлення професійних економічних знань студентів. 

Основні завдання: оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і 

практики використання грошей, а також їх впливу на процес відтворення в 

умовах ринкової економіки; опанування методів аналізу й оцінки грошової і 

фінансово-кредитної політики в сучасних умовах; виявлення та пізнання 

закономірностей становлення грошової та кредитної системи України в 

умовах становлення ринкових відносин та виходу економіки із стану кризи. 

Предмет дисципліни: гроші, їх сутність, функції у ринковій економіці, 

грошовий обіг і грошові системи, сутність і роль кредиту, кредитна система, 

грошові та фінансово-кредитні відносини, пов’язанні з формуванням та 

використанням фондів грошових коштів, а також валютні відносини, система 

фінансових відносини на макрорівні та грошово-кредитних відносин у 

суспільстві, методи їх регулювання та особливості розвитку на сучасному 

етапі. 

 

Менеджмент і адміністрування  

Мета викладання навчальної дисципліни: формування системи базових 

знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних засад системного 

управління організаціями; набуття вмінь розробки й прийняття 

управлінських рішень; вивчення студентами основних принципів, положень і 

методів менеджменту – процесу управління соціотехнічними системами 

(організаціями, установами, підприємствами). 

Основні завдання: одержання студентами знань, навичок та вмінь у 

галузі менеджменту підприємства та його функціональних підрозділів, 

ознайомлення із принципами, функціями та методами управління, 

технологією прийняття управлінських рішень, а також розвиток здібностей, 

що дозволяють здійснювати управлінську, організаційну, методичну, 

діагностичну, інноваційну діяльність при управлінні організаціями з 

урахуванням розвитку й ефективності використання їх людського потенціалу 

в умовах динамічного організаційного середовища. 

Предмет дисципліни: загальні закономірності, принципи формування, 

функціонування та розвитку системи управління організацією; особливості 

управлінських відносин. 

 



 

Маркетинг 

Мета викладання навчальної дисципліни: надання теоретичних знань та 

формування практичних навичок щодо базових категорій маркетингу, 

методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її 

пріоритетів у сучасних умовах; формування у студентів сучасного наукового 

світогляду та системи спеціальних знань у сфері маркетингу підприємства, 

вироблення вмінь та навичок впровадження та використання маркетингу в 

підприємствах з врахуванням їх особливостей, оцінки ризиків маркетингової 

діяльності. 

Основні завдання: вивчення теорії, методики та практики управління 

маркетингом підприємств на ринку споживчих товарів, товарної, цінової, 

збутової, комунікаційної політики, політики в області персоналу в комплексі 

маркетингу підприємств; формування і реалізація товарної, цінової, 

розподільної, збутової, комунікаційної політики, політики в області 

персоналу; оволодіння специфікою маркетингової діяльності на зовнішньому 

ринку; управління маркетинговою діяльністю. 

Предмет дисципліни: загальні закономірності розвитку маркетингу в 

ринкових умовах, система маркетингу підприємства. 

 

Бухгалтерський облік 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування системи 

фундаментальних знань з концептуальних основ бухгалтерського обліку та 

набуття практичних навичок з використання методики обліку; формування 

сучасного управлінського мислення та системи спеціалізованих знань у 

галузі бухгалтерського обліку; оволодіння науковими знаннями в сфері 

бухгалтерського обліку. 

Основні завдання: на основі системного підходу сформувати всебічне 

уявлення про систему бухгалтерського обліку на підприємстві; засвоїти 

знання, необхідні для управління організаціями різних сфер діяльності, та 

понятійно-категоріальний апарат дисципліни; опанувати структурою, 

функціями, принципами бухгалтерського обліку; сформувати знання щодо 

організації і техніки обліку, контролю й аналізу на підприємстві, 

раціональної структури облікового, контрольного й аналітичного процесів.  

Предмет дисципліни: базові поняття про інформаційну систему 

підприємства, основні принципи реєстрації фактів господарської діяльності, 

методи бухгалтерського обліку та його елементи (рахунки бухгалтерського 

обліку, подвійний запис, документація, оцінка, калькуляція, бухгалтерський 

баланс, інвентаризація), об’єкти бухгалтерського обліку; способи оцінки 

об’єкта; загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку; облікові 



 

процедури; облік окремих видів господарських операцій підприємств; 

фінансова звітність. 

 

Основи підприємництва та економіка підприємства 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів 

комплексу знань з основ підприємницької діяльності; допомога фахівцю 

оволодіти інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень; 

опанування теорією сучасного бізнесу та основоположних принципів 

виробничої діяльності в умовах сучасного ринку. 

Основні завдання: дати студентам знання суті та форм підприємницької 

діяльності, навчити принципам вибору певного виду підприємницької 

діяльності і обрахування витрат при створенні фірми, підготовки документів 

і реєстрації фірми певної організаційно-правової форми, порядку випуску 

акцій, укладання угод тощо; виробити основоположні орієнтири у 

підприємницькій діяльності; набути вмінь аналізувати ринкову інформацію 

та приймати економічно обґрунтовані рішення в умовах конкуренції та 

непередбачуваності очікуваних наслідків. 

Предмет дисципліни: бізнес та бізнес-середовище; підприємництво, як 

особливий вид економічної діяльності людей, що характеризується 

економічною творчістю, новаторством, здібністю до ризику, вільним 

проявом ініціативи і направлений на ефективну мобілізацію матеріальних, 

фінансових та трудових ресурсів для отримання доходу (прибутку). 

 

Організація біржової діяльності 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування системи 

професійної компетентності (знань, прикладних вмінь та навичок) в області 

сутності і змісту біржової торгівлі як філософії підприємницької діяльності в 

умовах ринкової економіки та конкуренції. 

Основні завдання: опанувати теоретичні основи здійснення біржової 

діяльності в Україні; вивчити основні поняття, системи та алгоритми 

здійснення біржової торгівлі; з’ясувати сутність та принципи здійснення 

біржової діяльності, набути практичні навички розв’язання конкретних 

завдань; сформувати вміння творчо підходити до пошуку резервів 

покращання біржової діяльності в сучасних умовах. 

Предмет дисципліни: принципи, методи та інструменти технології 

виконання біржових угод.  

 

 

 



 

Економіка і організація виробництва 

Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення студентами 

основних понять, категорій і засад організації виробництва, оволодіння 

навичками практичних розрахунків основних параметрів функціонування 

основного і допоміжного виробництва, обслуговуючих господарств в умовах 

різних типів та методів організації виробництва; вивчення на основі 

досягнень науки, техніки і передового досвіду основ теорії організації та 

проектування структур управління, прийняття організаційних рішень у 

рамках підвищення ефективності функціонування підприємств за 

різноманіття форм власності й господарювання, кількісних і якісних 

залежностей у виробництві продукції, що визначають оптимальне поєднання 

трудових і речовинних елементів сукупного виробничого процесу і шляхів 

його безперебійного та ритмічного протікання в умовах конкретного 

підприємства, виходячи з поставлених перед ним цілей і завдань.  

Основні завдання: опанування досвіду організації виробництва на 

вітчизняних і закордонних підприємствах для ефективного використання 

досягнень усієї сукупності методів економічних наук і технічних дисциплін у 

організації виробництва та управлінні ним; вивчення основних чинників 

виробничої діяльності підприємства, питань раціональної організації 

трудових процесів, шляхів найбільш ефективної реалізації досягнень у галузі 

створення й освоєння нової техніки і нових технологій, способів 

переміщення предметів праці у виробничому процесі; усвідомлення 

механізмів організації раціонального обслуговування основного виробництва 

в допоміжних цехах і складському господарстві; дослідження проблем 

підвищення ефективності капітальних вкладень на підприємстві, заміни 

старої техніки новою і впровадження автоматизованих систем управління, 

проблем підвищення якості продукції, що випускається, та її 

конкурентоспроможності, включаючи розробку систем управління якістю 

продукції; вивчення основних напрямків зниження витрат виробництва і 

зростання прибутковості підприємства. 

Предмет дисципліни: методи та засоби раціональної організації 

виробництва для забезпечення безперебійної та ритмічної роботи 

підприємства; процеси координації ініціативної самостійної господарської 

діяльності суб’єктів підприємництва, спрямованої на організацію 

виробництва, купівлю товарів, надання послуг. 

 

Економічний аналіз 

Мета викладання навчальної дисципліни: надання теоретичних знань та 

формування практичних навичок економічного аналізу, необхідних для 



 

успішної діяльності в підприємницькій, біржовій, митній та торгівельній 

справах; засвоєння знань з методики вивчення та оцінювання результатів 

діяльності підприємств та організацій. 

Основні завдання: формування здатностей використовувати сучасні 

наукові досягнення економічного аналізу в теоретико-практичних питаннях 

удосконалення аналітичної роботи економістами-аналітиками та 

менеджерами підприємства в загальній системі його управління, 

використання набутих знань з теоретико-методичного інструментарію 

економічного аналізу з метою запобігання антикризових заходів в загальній 

системі управління підприємством, а також формування системних знань з 

концептуальних принципів аналітичної роботи та контролю досягнення 

оперативних і стратегічних цілей на засадах сучасних концепцій 

економічного аналізу та бізнес-аналітики; оцінювання роботи господарських 

підприємств і організацій, визначення доцільності використання ресурсів; 

опанування можливостями пошуку і обчисленню резервів для підвищення 

рівня ефективності виробництва, а також використання здобутих знань та 

інформації для розв’язування економічних проблем і формування на цій 

основі потрібних управлінських рішень і пропозицій. 

Предмет дисципліни: теоретико-практичні аспекти (сутність, 

принципи, завдання, техніка і технологія) аналітичної роботи на підприємстві 

та методичний інструментарій економічного аналізу (сукупність методів, 

прийомів аналітичного дослідження) в загальній системі управління 

підприємством та прийняття управлінських рішень менеджерами компанії в 

умовах фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання та у 

взаємозв’язку з використанням: трудового потенціалу й інформаційних 

ресурсів підприємства, інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 

сучасного програмного забезпечення систем управлінського обліку 

підприємства, внутрішньої (бухгалтерської) та статистичної звітності 

підприємства; фінансово-господарська діяльність підприємств і організацій. 

 

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування знань і навичок 

стосовно обґрунтування господарських рішень з різним ступенем 

невизначеності та ризику; опанування теоретичними та методологічними 

основами ідентифікації ризику та управління ним; набуття практичних 

навичок вимірювання ступеня ризику та вибору способу його зниження. 

Основні завдання: усвідомлення необхідності врахування в 

господарській діяльності впливу некерованих чинників, принципової 

неможливості здійснення точних економічних прогнозів, необхідних для 



 

прийняття раціональних управлінських рішень; засвоєння основних 

принципів обґрунтування різних видів господарських рішень і методичних 

підходів щодо виявлення, аналізу та управління ризиками; набуття навичок 

самостійного здійснення якісного та кількісного аналізу ризику, його 

ідентифікації та оцінки економічних результатів з використанням 

комп’ютерної техніки та програмно-математичних комплексів; розкриття 

змісту основних методологічних принципів здійснення аналізу та оцінки 

ризику; оцінювання ризику та управління ним, застосовуючи способи його 

зниження. 

Предмет дисципліни: господарські рішення та пов’язані з ними ризики 

на підприємстві; комплексна система обґрунтування господарських рішень та 

оцінка ризиків, елементами якої є ідентифікація ризику (якісний аналіз), 

вимір ризику (кількісний аналіз) і його оптимізація. 

 

Стратегія підприємства 

Мета викладання навчальної дисципліни: надання студентам 

комплексу знань, необхідних для вирішування різних проблем і задач 

майбутньої професійної діяльності; розширити і поглибити знання студентів 

з основ теорії і практики стратегічного управління, сформувати уміння і 

навички розробки стратегії організації, виробити стійку переконаність у 

необхідності стратегічного підходу до управління організаціями; надання 

знань про теоретичні засади, інструментарій та методи розроблення стратегій 

підприємства; надання знань про теоретичні засади, інструментарій та 

методи розроблення стратегії підприємства; формування фахівця, здатного 

приймати оптимальні рішення, пов’язані з майбутнім функціонуванням 

підприємства, постійно узгоджувати поточну діяльність із стратегічними 

цілями, забезпечити адаптацію підприємства до змінюваного зовнішнього 

середовища шляхом формування та реалізації ефективних стратегій 

діяльності. 

Основні завдання: засвоєння загальних теоретико-методологічних засад 

розробки стратегії і вибору стратегічних альтернатив; набуття навичок 

стратегічного мислення та практичного застосування методологічного 

апарату дисципліни, оволодіння методом кейс-аналізу, навичками 

аналітичного обґрунтування розв'язання стратегічних проблем; розгляд 

стратегічного планування в системі менеджменту, управління 

підприємством; ознайомлення із сучасним станом і напрямками формування 

та реалізації стратегії діяльності підприємств; набуття практичних навичок 

формування стратегії на всіх її етапах – вивчення середовища, визначення 



 

ролі, цілей, стратегічних альтернатив, вибір і реалізація стратегій; набуття 

навичок стратегічного мислення. 

Предмет дисципліни: процес формування ефективних організаційних 

основ аналізу дії факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, 

розробка проекту установчих та внутрішньофірмових регламентуючих 

документів; методологія формування стратегій підприємства, тобто вивчення 

методів і прийомів формування його місії, мети і довгострокових цілей та 

вироблення раціональних шляхів їх досягнення в умовах нестабільності 

середовища та неповноти інформації про його майбутній розвиток. 

 

Проектний аналіз  

Мета викладання навчальної дисципліни: формування системного 

уявлення про принципи, методи і засоби прийняття проектних рішень, що дає 

можливість раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення 

суспільних і власних потреб. 

Основні завдання: вивчення основних концепцій, понять, методів і 

підходів, які використовуються у світовій практиці під час аналізу проектних 

рішень; з'ясування найважливіших проблем, пов'язаних з реалізацією 

проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях; 

оволодіння аналітичними навичками, інструментарієм, потрібними для 

проведення передпроектних заходів; засвоєння методів оцінювання проектів, 

способів і засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів 

управління ними. 

Предмет дисципліни: методологія аналізу та обґрунтування проектів. 

 

Економіка та організація інноваційної діяльності 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування системи знань з 

управління інноваційною діяльністю, визначення стратегії і тактики 

інноваційного забезпечення суб’єктів господарювання. 

Основні завдання: засвоєння знань щодо інноваційної спрямованості 

стратегії й тактики розвитку виробництва, інноваційної політики фірми, 

принципів і чинників її розвитку, форм інновацій, методів та інструментарію 

їх створення і способів реалізації; глибоке засвоєння теорії і практики 

управління інноваціями на підприємстві, опанування стратегією і тактикою 

інноваційного забезпечення підприємства, знаходження оптимальних 

інноваційних рішень. 

Предмет дисципліни: процес, в ході якого наукова ідея доводиться до 

стадії практичного використання і починає давати економічний ефект, тобто 

набуває економічного змісту, а його результат (нововведення) доведене до 



 

стадії комерційного використання і одержання ознак ринку; інноваційна 

діяльність підприємства 

 

Ціноутворення та цінова політика 

Мета викладання навчальної дисципліни: надання студентам 

теоретичних знань і практичних навичок з питань формування та аналізу цін 

та розробки цінової політики та стратегії підприємства, вивчення методів 

розрахунку цін та існуючих принципів їх регулювання, а також розширення, 

конкретизація знань, одержаних у процесі вивчення теоретичного курсу 

шляхом виконання тестових та практичних завдань. 

Основні завдання: розкриття теоретичних засад ціноутворення; 

методики формування цін та її окремих елементів; сутності методів 

ринкового ціноутворення; особливостей установлення цін на зовнішньому 

ринку; методологічних підходів до розробки цінової політики та стратегії 

підприємства; цілей і методів державного регулювання цін та його впливу на 

економічні процеси; формування системи знань про ціни і тарифи та про 

процес ціноутворення з урахуванням теорії та практики функціонування 

внутрішнього ринку; формування знань та навичок науково-обґрунтованого 

підходу до рішення проблеми ціноутворення у багатоукладній економіці. 

Предмет дисципліни: процеси ціноутворення в умовах ринку; механізм 

ціноутворення та його специфіка на основних сегментах ринку. 

 

Економіка та організація торговельної діяльності 

Мета викладання навчальної дисципліни: сформувати у студентів 

знання щодо основ функціонування підприємства торгівлі в ринкових умовах 

господарювання, певний рівень економічного мислення, що дасть їм змогу 

орієнтуватися в конкретних економічних ситуаціях ринку, приймати 

економічно обґрунтовані господарські рішення. 

Основні завдання: вивчення основних закономірностей функціонування 

підприємства торгівлі в ринковій економіці; опанування теорії та 

методологічних засад формування ресурсів і оцінювання результатів та 

ефективності діяльності підприємств торгівлі; засвоєння практичних навичок 

управління підприємством торгівлі у конкурентному середовищі; розуміння 

особливостей організаційної побудови та розвитку організації оптової та 

роздрібної торговельних мереж; формування вмінь ефективного 

використання ресурсного та виробничо-господарського потенціалу; 

забезпечення розширеного відтворення на основі концепції інвестиційно-

інноваційного розвитку. 



 

Предмет дисципліни: сукупність суспільно-виробничих відносин, які 

об'єктивно складаються в процесі реалізації товарів і визначають 

ефективність праці, використання матеріальних та інших ресурсів і засобів у 

його обслуговуванні. 

Навчальна практика 

Мета навчальної практики – оволодіння студентами сучасними 

методами та формами професійної діяльності, поглиблення та систематизація 

знань студентів шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем, 

демонстрація на конкретних практичних прикладах ролі фахівців в розвитку 

ринку товарів і послуг, підвищенні конкурентоспроможності підприємства, 

формування у майбутніх фахівців, на базі одержаних у вищому навчальному 

закладі знань, практичних прийомів та навичок професійно діяльності. 

Завданням навчальної практики є одержання знань про 

функціонування, територіальне розміщення, основні науково-технічні 

досягнення підприємств законодавчу основу функціонування підприємств в 

Україні, вивчення статутів досліджуваних підприємств, ознайомлення з 

технологічною структурою підприємств, а також пошук та аналіз фінансової 

звітності. 

Навчальна практика носить екскурсійний характер на промислові 

підприємства та інші установи, а саме ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Мотор Січ», 

гіпермаркет «Ашан». 

Виробнича практика 

Мета виробничої практики полягає у безпосередній підготовці 

студента до професійної діяльності, закріпленні теоретичних знань, фахових 

умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи 

в реальних ринкових і виробничих умовах та вміння творчо їх застосовувати 

в практичній діяльності, зокрема, ознайомлення з автоматизованими 

системами обробки економічної інформації, особливостями економічних 

процесів підприємства-бази практики, економічними й організаційними 

структурами, методами обліку на підприємстві та в його підрозділах. 
Завдання виробничої практики: вивчити сучасні форми і методи 

господарювання;сформувати вміння реально оцінювати переваги і недоліки 

різних методів (форм) господарювання, розвинути вміння аналізувати 

конкретні виробничі ситуації і приймати рішення; розвинути організаційні 

здібності. 

Виробнича практика проводиться на відповідних профільних сучасних 

підприємствах і організаціях різних галузей економіки, освіти, торгівлі, в 

банківських установах і органах державного управління згідно наказу по 

ЗДІА. 

 

 

 

 



 

ВИБІРКОВІ  КОМПОНЕНТИ 

2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

2.1.1. Цикл загальної підготовки 

 

Фізичне виховання 

Мета викладання навчальної дисципліни: встановлення окремих 

закономірностей фізичного виховання й реалізація загальних 

закономірностей у педагогічному процесі, що має конкретну спрямованість. 

Основні завдання: формування системи фундаментальних знань, що 

визначають професійну діяльність в галузі фізичного виховання. 

Предмет дисципліни: загальні закономірності фізичного виховання як 

соціального явища. 

 

Інформатика та комп’ютерна техніка 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у майбутніх 

фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття 

практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою і 

використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання 

різноманітних задач в практичній діяльності за фахом; надання студентам 

практичних знань з основних розділів інформатики та інформаційних 

технологій: роль і місце інформатики у навчальному процесі, архітектура та 

принципи функціонування персональних комп’ютерів, програмне 

забезпечення сучасних інформаційних систем в економіці, сучасні засоби 

збереження та архівації даних, технологія створення документів та обробки 

даних засобами текстового процесора, технологія електронного перекладу 

текстових документів, технологія створення, редагування та показу 

презентацій, технологія обробки даних засобами табличних процесорів. 

Основні завдання: вивчення теоретичних основ інформатики та 

комп’ютерної техніки і придбання практичних умінь та навичок застосування 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при дослідженні 

соціально-правових систем для оптимального розв’язування задач фахового 

спрямування. 

Предмет дисципліни: інформаційні та комп’ютерні технології як 

інструмент професійної діяльності. 

 

 

Вища математика 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у майбутніх 

фахівців базових математичних знань для розв’язування задач у професійній 



 

діяльності; ознайомлення студентів з основними поняттями, теоретичними 

положеннями та сучасними математичними моделями та методами для 

розв’язування певних прикладних економічних задач; сприяння розвитку 

логічного та аналітичного мислення студентів; ознайомлення студентів з 

основами математичного апарату, необхідного для розв’язання теоретичних і 

практичних задач економіки, напрацювання навичок математичного 

дослідження прикладних проблем та умінь математичного формулювання 

економічних задач. 

Основні завдання: вивчення базових математичних понять та загальних 

математичних законів; теоретична та практична підготовка студентів, 

спрямована на оволодіння сучасними математичними методами, які повинні 

допомогти розв’язувати прикладні економічні задачі. 

Предмет дисципліни: основні методи та моделі лінійної та векторної 

алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу, диференціального та 

інтегрального числення, теорії звичайних диференціальних рівнянь, теорії 

ймовірностей і математичної статистики, які створюють фундаментальний 

базис для розуміння основних положень та засвоєння методів обчислення 

ймовірнісно-статистичних характеристик і оцінок прогнозів розвитку 

соціально-економічних процесів. 

 

Правознавство 

Мета викладання навчальної дисципліни: надання теоретичних знань та 

формування практичних навичок щодо застосування норм трудового та 

господарського права; надання системи знань з теорії держави та права та 

провідних галузей права; формування навичок застосування правових норм 

чинного законодавства; формування виважених, сталих знань про право і 

правову систему, адже правова культура є невід’ємною складовою загальної 

культури будь-якої освіченої людини; сприяння усвідомленню необхідності 

побудови правової держави і дотримання верховенства Конституції та 

законів України у державі. 

Основні завдання: засвоєння найвагоміших правових норм та відносин; 

вивчення системи права; опанування Конституції та ряду законів; 

формування у студентів юридичного мислення; застосовувати знання про 

державно-правову систему України; застосування Конституцію України, як 

Основний Закон прямої дії; орієнтування в системі чинного законодавства; 

розробка проектів угод та інших юридичних документів; набуття умінь 

роботи з юридичними джерелами. 



 

Предмет дисципліни: вивчення системи правових норм, що регулюють 

суспільні відносини; ґрунтовне вивчення суспільних відносин у різних 

галузях системи права та джерел права. 

 

Психологія 

Мета викладання навчальної дисципліни: пізнання законів і 

закономірностей соціальної реальності у зв’язку з закономірностями 

функціонування психічного життя людини, формування знань про соціальні 

та психологічні фактори життя людей, розуміння соціально-психічної 

сутності особистості; придбання навичок аналізу соціальних та психічних 

явищ і процесів, які впливають на соціальну діяльність та поведінку індивідів 

у суспільстві, що переживає трансформацію; засвоєння і використання знань 

задля вирішення психологічних та соціальних проблем в колективі та 

суспільстві; теоретична і практична підготовка з основ психологічних знань і 

навичок. 

Основні завдання: забезпечити основну психологічну підготовку 

студентів до вирішення та аналізу психологічних та соціальних проблем, 

явищ і процесів, які впливають на соціальну діяльність та поведінку індивідів 

у суспільстві, що переживає трансформацію. 

Предмет дисципліни: процес формування умінь елементарної 

психодіагностики психічних процесів та практичного використання методів 

спостереження та самоспостереження для кращого розуміння соціально-

психічної сутності явищ, процесів та взаємозв’язків в колективі. 

 

Техноекологія регіону 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування та закріплення 

знань і вмінь стосовно структури національного господарства в розрізі 

регіонів та впливу його окремих галузей на навколишнє природне 

середовище.  

Основні завдання: надання майбутньому фахівцю комплексу 

теоретичних знань і практичних навичок, які дають йому можливість 

займатися проектуванням та управлінням різного роду природно-

технологічних процесів, функціонування яких не порушувало б механізму 

саморегуляції об'єктів біосфери. 

Предмет дисципліни: характеристика та аналіз впливу окремих галузей 

чи виробництва на навколишнє природне середовище та заходи боротьби зі 

шкідливими викидами, скидами та накопиченням відходів.  

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 



 

Мета викладання навчальної дисципліни: пізнання закономірностей 

виникнення подій, що можуть спричинити небезпечні ситуації; розроблення 

методів прогнозування, виявлення та ідентифікація небезпечних шкідливих 

факторів, оцінювання впливу їх на людину і середовище; комплексне вивчення 

принципів взаємодії людини з технічними засобами та навколишнім 

середовищем для розробки засобів і способів захисту людей, територій, 

середовища; надання теоретичних знань і практичних навичок щодо 

створення безпечних та нешкідливих умов праці в усіх сферах виробництва, 

надання першої допомоги при виникненні нещасних випадків; узагальнення 

даних відповідної науково-практичної діяльності; формування понятійно-

категорійного, теоретичного і методологічного апарату, необхідного для 

вивчення у подальшому охорони праці, захисту навколишнього середовища, 

цивільної оборони та інших дисциплін, які вивчають конкретні небезпеки і 

способи захисту від них; підготовка до забезпечення безпечних умов власної 

життєдіяльності та життєдіяльності оточуючих у побуті, під час навчання та 

в надзвичайних ситуаціях. 

Основні завдання: ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто 

розпізнавати їх вид, визначати просторові та часові координати, величину та 

ймовірність їх прояву; визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, 

що породжуються джерелами цих небезпек; прогнозувати можливість і 

наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини, а 

вражаючих факторів на безпеку системи «людина – життєве середовище»; 

використовувати нормативно-правову базу захисту особистості та 

навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, 

захист у надзвичайних ситуаціях тощо; розробляти заходи та застосовувати 

засоби захисту від дії небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів; 

запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення 

приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію; 

використовувати у своїй практичний діяльності громадсько-політичні, 

соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-

профілактичні та освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення 

здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому 

середовищі. 

Предмет дисципліни: захист людей від зовнішніх та внутрішніх 

небезпек, збереження їх здоров’я і працездатності в будь-яких умовах 

існування, зниження ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій при 

мінімізації витрат щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків; захист життя і здоров’я людини на виробництві; опанування 



 

головними загальнокультурними та професійними компетенціями за 

відповідними напрямами безпеки життєдіяльності. 

 

2.1.2. Цикл професійної підготовки 

 

Основи економічної теорії 

Мета викладання навчальної дисципліни: визначення об’єктивних 

закономірностей розвитку світової економіки, розкриття взаємозв’язку теорій 

та умов їх виникнення з потребами економічної практики. 

Основні завдання: дослідження господарського досвіду та сучасних 

проблем економічної теорії, проведення порівняльного історико-

економічного аналізу для забезпечення єдності теорії, історії та соціально-

економічної практики шляхом ефективного використання досягнень 

економічної науки сьогодні. 

Предмет дисципліни: становлення, функціонування та розвиток 

економіки у процесі історичної еволюції на мікро-, мезо-, макро- і 

глобальному рівнях; конкретні форми становлення, розвитку і 

функціонування економічних систем у різні історичні епохи з урахуванням 

національних, природних, політичних, духовних та інших особливостей 

конкретних країн, їх угруповань, міжнародної економіки, 

системоутворювальні зв’язки економічних систем; системний погляд на 

історичний процес виникнення, розвитку, змагання та зміни економічної 

думки, закономірності її еволюції та роль в розвитку цивілізацій; етапні 

внески видатних особистостей, основних шкіл, течій та напрямів; аналіз 

фундаментальної бази хрестоматійних позицій економічної науки та 

сучасних економічних вчень; адекватність, повнота та достовірність 

теоретичного відображення закономірностей перебігу господарських 

процесів на певному етапі історичного розвитку; встановлення та 

дослідження методологічних засад історико-економічного аналізу, еволюції 

методів пізнання економічної дійсності. 

 

Макроекономіка 

Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення теоретичних та 

практичних аспектів функціонування економічної системи макрорівня та її 

агрегатів, макроекономічних параметрів; аналіз основних теоретичних шкіл 

та поглядів на макроекономічне регулювання, сучасних проблем розвитку 

національної економіки; дослідження національної економіки в усій її 

багатогранності і різноманітності; вивчення макроекономічних категорій і 

законів, процесів і явищ, тенденцій і закономірностей, моделей та реалій 



 

тощо як необхідної ланки формування цілісного уявлення студентів про 

майбутню професійну діяльність. 

Основні завдання: поглиблення знань про економіку, механізми її 

розвитку; поглиблення макроекономічних знань на основі відкриття і 

вивчення певних об’єктивних законів; пізнання макроекономічних 

закономірностей і законів шляхом вивчення реальних економічних фактів та 

застосування на практиці конкретних пропозицій і рекомендацій; 

нагромадження і утвердження в науці знань у вигляді узагальнених логічних 

понять (категорій) і розроблених на основі їх взаємозв’язку та синтезу 

макроекономічних моделей для розкриття суттєвої залежності між різними 

економічними показниками; обґрунтування економічної політики та 

механізму управління економікою; створення надійного теоретичного 

макроекономічного базису для забезпечення об’єктивності і неупередженості 

політичного підходу до економічних проблем; формування навичок 

об’єктивної оцінки реальної ситуації у макроекономічній сфері для 

провадження правильної економічної політики, чіткого визначення стратегії 

розвитку національної економіки та її перспектив, розробки ефективної 

програми досягнення мети. 

Предмет дисципліни: великомасштабні економічні процеси і явища (у 

рамках всього суспільного виробництва), сфери і галузі національної 

економіки, господарські зв’язки між ними як підґрунтя для з’ясування 

необхідності комплексного підходу до реформування економіки України і 

формування у студентів цілісного, системного уявлення про природу та суть 

економічних явищ і процесів, їх співвідношення з політичним, соціальним, 

духовним життям. 

 

Мікроекономіка 

Мета викладання навчальної дисципліни: дослідження принципів і 

законів, що дозволяють приймати ефективні рішення і робити економічний 

вибір на рівні найважливіших базисних суб’єктів економіки – організації 

(компанії, підприємства), де використовуються ресурси і створюються 

матеріальні блага, і домашнього господарства, де вони споживаються; 

оволодіння теоретичними основами мікроекономічного аналізу поведінки 

суб’єктів ринку, оволодіння універсальним інструментарієм прийняття 

раціональних господарських рішень. 

Основні завдання: вивчення економічних категорій, принципів, законів, 

моделей, проблем ефективного використання обмежених ресурсів суб’єктами 

мікроекономіки з метою досягнення найбільшої економічної вигоди, 

максимального задоволення їх економічних інтересів; дослідження 



 

економічної поведінки та економічного вибору суб’єктів мікроекономіки в 

процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і 

послуг в умовах обмежених ресурсів. 

Предмет дисципліни: оптимальне використання рідкісних ресурсів 

економічними агентами в ході їх виробничої, розподільної, обмінної і 

споживчої діяльності з метою задоволення безмежних потреб населення. 

 

Страхування  

Мета викладання навчальної дисципліни: послідовне формування в 

студентів основних положень теорії й практики страхування фізичних і 

юридичних осіб в умовах ринкових відносин 

Основні завдання: з'ясування об'єктивної необхідності і сутності 

страхових послуг, які надаються як фізичним так і юридичним особам; 

засвоєння методів організації роботи страховика щодо реалізації страхових 

послуг; розгляд умов надання страхових послуг у галузі особистого, 

майнового страхування та страхування відповідальності; опанування 

організаційними засадами фінансової діяльності страхових компаній. 

Предмет дисципліни: система відносин між сторонами страхової угоди 

з приводу купівлі-продажу страхових послуг 

 

Статистика 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів 

теоретичних знань і практичних навичок збирання, систематизації та аналізу 

інформації, виявлення і оцінювання закономірностей формування, розвитку 

та взаємодії складних соціально-економічних явищ і процесів. 

Основні завдання: надання студентам знань з основних розділів теорії 

ймовірностей: означень, теорем, правил; формування початкових умінь 

самостійно поглиблювати свої знання, розвивати логічне мислення; виробити 

вміння формулювання своєї думки, проведення математичної обробки 

статистичних даних; використання елементів дисперсійного аналізу та теорій 

кореляції; вивчення методологічних та методичних питань статистичного 

дослідження соціально-економічних процесів, принципів організації 

статистичних спостережень, методик розрахунку показників, прийомів 

статистичного аналізу та подання інформації; засвоєння категорій 

статистичної науки; оволодіння статистичними методами збирання, 

систематизації, групування інформації; опанування методами розрахунку 

економічних показників; набуття навичок узагальнення результатів 

статистичного аналізу та прийняття відповідних управлінських рішень. 



 

Предмет дисципліни: розміри і кількісні співвідношення масових 

суспільних явищ, закономірності їх формування, розвитку та взаємозв’язку; 

методи статистичного аналізу складних суспільно-економічних явищ. 

 

Економіка підприємства 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів 

спеціальних теоретичних та практичних навичок з питань процедури 

створення підприємства, дослідження середовища і конкуренції, видів 

підприємницької діяльності; дослідження актуальних, з огляду на сучасну 

ситуацію, етичних проблем бізнесу; формування бізнес-культури на 

підприємстві, засобів досягнення успіху та особистої кар’єри; поглиблення 

теоретичних знань студентів і набуття ними практичних навичок з питань 

оптимального використання матеріальних, трудових, фінансових та інших 

ресурсів підприємства; формування вмінь і навичок щодо комплексного 

розуміння проблем управління господарсько-фінансовою діяльністю 

підприємства. 

Основні завдання: озброїти студентів сучасними знаннями теорії 

формування ресурсного потенціалу підприємства, механізмів управління 

підприємством та практичними навиками оцінки стану та ефективності 

роботи з урахуванням аналізу фінансових результатів з метою забезпечення 

ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. 

Предмет дисципліни: економічний механізм функціонування 

підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з 

метою оптимізації економічних результатів діяльності. 

 

2.2. Цикл професійно-орієнтованих компонентів на вибір 

 

Блок А 

 

Планування і контроль на підприємстві 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування системних знань 

з методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності 

підприємств та контролю за їх виконанням; формування теоретичних знань і 

практичних навичок з питань планування основного, допоміжного, 

обслуговуючого виробництв, праці та фінансових результатів. 

Основні завдання: вивчення теоретичних і практичних засад 

методології і методики планування та контролю діяльності підприємства; 

опанування форм, методів і процесу планування і контролю; вивчення 

структури і технології розроблення типових планів щодо економічного і 



 

соціального розвитку підприємства, складу показників і методики їх 

розрахунку, оптимізації виробничої програми; набуття навичок використання 

економічного інструментарію для проведення планових техніко-економічних 

розрахунків. 

Предмет дисципліни: процес планування і контролю діяльності 

підприємства. 
 

Потенціал і розвиток підприємства 

Мета викладання навчальної дисципліни: засвоєння понятійного 

апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової 

вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів, набуття 

знань про закономірності, принципи та особливості формування, розвитку, 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства як збалансованого 

інтегрованого утворення. 

Основні завдання: оволодіння новітніми засобами ефективного 

формування потенціалу підприємства, забезпечення його 

конкурентоспроможності; знаннями і практичними навичками оцінної 

діяльності як складової управління розвитком потенціалу підприємства. 

Предмет дисципліни: методологія і методика формування, оцінювання 

та розвитку потенціалу підприємства. 
 

Економічна безпека підприємницької діяльності 

Мета викладання навчальної дисципліни: опанування майбутніми 

фахівцями науково-методичних знань та аналітико-розрахункових і 

управлінських навичок в сфері забезпечення економічної безпеки бізнесу, 

формування навичок щодо своєчасного визначення кризових ситуацій у 

підприємницькій діяльності для запобігання можливого збитку внаслідок 

неефективного використання матеріально-технічних і фінансових ресурсів. 

Основні завдання: визначення предмету, сутності та змісту економічної 

безпеки підприємницької діяльності; розгляд теоретичних засад економічної 

безпеки підприємницької діяльності; розробка та аналіз стратегії економічної 

безпеки підприємницької діяльності; вивчення економічних методів 

формування економічної безпеки підприємницької діяльності; оцінювання 

основних показників стану економічної безпеки підприємницької діяльності. 

Предмет дисципліни: економічна безпека підприємницької діяльності, 

її основні показники та методи забезпечення. 

 

Підприємницький ризик та методи його вимірювання 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування системи знань і 

навичок стосовно підприємницьких ризиків і методів їх вимірювання.  



 

Основні завдання: засвоєння основних положень підприємницьких 

ризиків, вивчення методичних підходів щодо аналізу підприємницького 

ризику та управління ним; оволодіння навичками самостійно здійснювати 

аналіз, ідентифікацію та оцінювання підприємницького ризику, 

використовуючи певні методи його вимірювання.  

Предмет дисципліни: комплексна система виявлення підприємницьких 

ризиків та їх оцінки за допомогою спеціальних методів, елементами якої є 

ідентифікація підприємницького ризику (якісний аналіз), вимір 

підприємницького ризику (кількісний аналіз) і його оптимізація.  

 

Внутрішньо-економічний механізм підприємства 

Мета викладання навчальної дисципліни: оволодіння знаннями про 

структуру, принципи, інструменти побудови та закономірності 

функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства 

(ВЕМП), його нормативної бази, планування, обліку, контролю і оцінки 

діяльності підрозділів, матеріального стимулювання і відповідальності їх 

колективів; формування навичок розробки системи стимулювання розвитку і 

ефективної діяльності окремих структурних підрозділів, що забезпечить 

ефективну діяльність всього підприємства в умовах жорсткої конкуренції. 

Основні завдання: вивчення теоретичних основ і форм функціонування 

ВЕМП, вертикальних та горизонтальних відносин між структурними 

елементами підприємства, які набувають певних економічних форм 

(договорів, планів) і здійснюються за допомогою відповідних методів 

(контроль, оцінювання діяльності, заохочення і матеріальна 

відповідальність); опанування закономірностями системи відносин між 

окремими підрозділами підприємства, структурою та формами 

функціонування ВЕМП; вивчення способів формування внутрішніх цін, 

методів планування, контролю, оцінювання діяльності підрозділів; 

формування здатностей використання методик оптимізації та підвищення 

ефективності функціонування всіх підрозділів підприємства. 

Предмет дисципліни: економічні відносини, що складаються в межах 

окремого підприємства між усіма підрозділами підприємства в процесі 

здійснення підприємницької діяльності; горизонтальні і вертикальні 

економічні стосунки усередині підприємства. 

 

Управління витратами 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування і планування 

витрат, обліку і калькулювання собівартості продукції та оцінка їх 

ефективності; формування системи економічних знань, умінь і навичок, 



 

необхідних для визначення витрат підприємства за видами, центрами 

відповідальності та носіями за постійного контролю рівня витрачання 

ресурсів і стимулювання їх економії, мінімізації їх рівня та обґрунтування 

оптимальних господарських рішень у галузі ефективної професійної 

діяльності майбутнього фахівця. 

Основні завдання: оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на 

формування витрат та рівень собівартості продукції та ефективності 

діяльності підприємства; формування теоретичних і економічних знань та 

практичних умінь і навичок майбутнього фахівця; набуття студентами 

теоретичних знань про закономірності формування собівартості продукції за 

видами, центрами відповідальності та носіями для мінімізації її рівня та 

обґрунтування оптимальних господарських рішень; засвоєння методики 

визначення ефективності витрат; розуміння ведення розрахунково-облікових 

операцій і перевірки господарських показників; вірне застосування даних про 

витрати для розробки рішень на перспективу, регулювання та контролювання 

витрат, планування реального рівня прибутку. 

Предмет дисципліни: процес цілеспрямованого формування витрат за 

їх видами, місцем та носіями за постійного контролю рівня витрачання 

ресурсів і стимулювання економії; об’єктна характеристика системи 

управління витратами, формування ефективної системи управління 

витратами. 

Аналіз виробничої стратегії підприємства 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування системи знань та 

вмінь щодо проведення аналітичних досліджень для обґрунтування 

стратегічних управлінських рішень стосовно виробничої діяльності 

підприємства та виявлення резервів підвищення ефективності виробництва. 

Основні завдання: вивчення організаційних засад, інформаційного 

забезпечення та сучасних методик аналізу стратегії виробничої діяльності 

підприємства. 

Предмет дисципліни: стратегія виробничої діяльності підприємства, її 

аналіз та оцінка. 

 

Блок Б 

 

Організація і контроль маркетингової діяльності у бізнесі 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів 

системи знань з організації, планування, реалізації та контролю 

маркетингової діяльності підприємницьких структур в умовах ринкової 

економіки та конкуренції.  



 

Основні завдання: вивчення основних понять, систем і алгоритмів 

маркетингу; набуття практичних навичок розв’язання конкретних 

маркетингових завдань; формування вміння творчого пошуку резервів 

удосконалення маркетингової діяльності суб’єктів підприємництва. 

Предмет дисципліни: процеси, методи та інструментарій організації та 

контролю маркетингової діяльності в бізнесі. 

 

Інфраструктура товарного ринку 

Мета викладання навчальної дисципліни: засвоєння знань з теорії 

розвитку інфраструктури товарного ринку, управління діяльністю 

підприємства в галузі просування, зберігання та продажу товарів і послуг, 

забезпечення потреб споживачів. 

Основні завдання: усвідомлення сутності та функцій інфраструктури 

ринку; оволодіння знаннями щодо організації та планування діяльності 

підприємств на ринку; вивчення системи показників інфраструктури 

товарного ринку та методів їх формування; набуття вмінь самостійно 

виконувати техніко-економічні розрахунки, пов'язані з аналізом та 

обґрунтуванням ефективного функціонування та розвитку інфраструктури 

товарного ринку. 

Предмет дисципліни: сукупність закономірностей і засад організації 

діяльності суб’єктів інфраструктури товарного ринку щодо забезпечення 

ефективного функціонування сфери обігу. 

 

Основи товарознавства та експертизи 

Мета викладання навчальної дисципліни: засвоєння студентами 

теоретичних знань, формування умінь і навиків, що забезпечують 

кваліфіковану професійну діяльність в області маркетингу і комерції щодо 

оцінки і управління якістю і асортиментом товарів, визначення споживчих 

властивостей: продовольчих і не продовольчих товарів на різних етапах 

життєвого циклу. 

Основні завдання: оволодіння теоретичними знаннями в області основ 

товарознавства, експертизи і стандартизації; освоєння основних нормативних 

документів; формування і управління асортиментом товарів; вивчення 

основних споживчих характеристик товарів; придбання практичних навиків 

щодо використання світових, регіональних, державних стандартів, 

класифікаторів, засобів товарної інформації; встановлення відповідності 

якості споживаній продукції; порядок складання експертизи за відповідністю 

споживаних товарів; підготовка і оформлення документів по сертифікації 

товарів і послуг. 



 

Предмет дисципліни: споживчі цінності товарів, а також методи їх 

пізнання і забезпечення. 

 

Комерційна логістика 

Мета викладання навчальної дисципліни: забезпечення достатнього 

рівня компетенцій майбутніх фахівців у науковому обґрунтуванні та 

прийнятті оптимальних управлінських рішень з логістики із використанням 

сучасних інформаційних технологій. 

Основні завдання: оволодіння основними положеннями, категоріями та 

закономірностями логістики, як сучасного наукового напряму, головних 

підходів до формування комплексної програми підвищення 

конкурентоспроможності фірми з точки зору логістики як нової парадигми 

підприємницької діяльності; одержання навичок використання логістичного 

підходу до управління бізнес-процесом у різних сферах економіки; 

формування вмінь оперативного та стратегічного управління закупівельною 

діяльністю торгівельного підприємства; оволодіння навичками прийняття 

оптимальних рішень щодо якісного сервісного обслуговування споживачів; 

формування вмінь щодо системного пов`язування закупівлі товарів з їх 

збутом та з урахуванням транспортного й складського забезпечення 

торгівельного підприємства. 

Предмет дисципліни: вивчення концептуальних засад комерційної 

логістики, основних принципів ефективного використання логістики в 

комерційній практиці підприємств, дослідження особливостей розвитку 

функціональних областей комерційної логістики та формування 

інформаційного забезпечення прийняття ефективних логістичних рішень. 

 

Рекламне забезпечення підприємницької діяльності 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів знань 

щодо системи рекламного забезпечення підприємницької діяльності у 

контексті міжнародного досвіду та вітчизняної практики. А саме: надання 

знань з теорії реклами; формування теоретичних знань і практичних навичок 

в організації і проведенні рекламних кампаній на підприємствах, що 

функціонують в умовах розвинених ринкових відносин; надання знань щодо 

створення рекламних звернень, організації рекламної діяльності, оцінки 

ефективності реклами. 

Основні завдання: вивчення загальних принципів побудови системи 

рекламного менеджменту, конкретного механізму управління рекламною 

діяльністю, в тому числі таких функцій як планування рекламних кампаній, 



 

творча стратегія, стратегія використання засобів реклами, контроль за 

рекламною діяльністю та оцінка її ефективності. 

Предмет дисципліни: механізм управління рекламною діяльністю. 

 

Управління товарним асортиментом 

Мета викладання навчальної дисципліни: оволодіння та засвоєння 

теоретичних знань і практичних навичок щодо обґрунтування та прийняття 

альтернативних стратегічних маркетингових рішень при плануванні 

регулюванні та аудиті товарної інноваційної політики підприємства з метою 

розробки комерційно вигідних товарів ринкової новизни задля здійснення 

ефективної діяльності підприємства 

Основні завдання: забезпечення теоретичної підготовки з маркетингу 

майбутніх фахівців економічних спеціальностей оволодіння основними 

поняттями товарної інноваційної політики засвоєння науково методичних 

засад здійснення товарної інноваційної політики оволодіння методичним 

інструментарієм реалізації товарної інноваційної політики вивчення 

методичних аспектів впровадження товарних інноваційних стратегій 

розуміння процесу виведення на ринок інноваційного товару що сприятиме 

швидкої адаптації діяльності підприємства. 

Предмет дисципліни: моделі та методи формування товарного 

асортименту. 

 

Міжнародня торгівля 

Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення закономірностей 

розвитку міжнародної торгівлі, кооперації та спеціалізації господарських 

суб’єктів різних країн, принципів та шляхів їх розвитку; аналіз об’єктивно 

зумовлених процесів інтернаціоналізації виробництва, збуту та споживання. 

Основні завдання: визначення об'єктивних умов формування та 

функціонування міжнародної торгівлі; виявлення напрямків, форм та методів 

міжнародної торгівлі на світових галузевих ринках товарів, послуг, капіталу, 

робочої сили; вивчення економічного потенціалу країн світу та України з 

метою виявлення об'єктивних і суб'єктивних умов організації спільних з 

іноземним капіталом підприємств, транснаціональних корпорацій та 

багатонаціональних корпорацій; вивчення суті, структури та порядку 

укладання і виконання міжнародних комерційних контрактів. 

Предмет дисципліни: основні засади організації торговельної 

діяльності та світових ринків товарів і послуг, міжнародні угоди в галузі 

торгівлі. 

 



 

2.3. Цикл компонент вільного вибору студента 

 

2.3.1. 

 

Логістика і контролінг 

Мета викладання навчальної дисципліни: здобуття необхідних 

теоретичних знань та практичних навичок із концептуальних засад 

управління сучасним підприємством на основі принципів контролінгу, 

координації і спрямування діяльності різних служб та підрозділів 

підприємства на досягнення оперативних та стратегічних цілей; формування 

у студентів компетентностей щодо управління логістичною діяльністю з 

метою оптимізації діяльності сучасного підприємства. 

Основні завдання: оволодіння знаннями з концепції контролінгу та 

навичками використання методів контролінгу в управлінні підприємством 

для забезпечення його прибутковості на основі прийняття ефективних 

управлінських рішень; формування у студентів здатності використовувати 

наукові досягнення в теоретико-практичних питаннях впровадження й 

удосконалення контролінгу в системі менеджменту, набуті знання з 

теоретично-методичного інструментарію контролінгу при прийнятті 

ефективних управлінських рішень та запобіганні антикризових заходів в 

загальній системі управління підприємством, а також формування у 

системних знань з концептуальних принципів управління підприємством для 

досягнення оперативних і стратегічних цілей на засадах контролінгу; набуття 

студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії та 

тактики контролінгу та логістики; набуття навичок оцінки економічної 

ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень. 

Предмет дисципліни: методи і засоби створення та ефективного 

використання системи контролінгу на підприємстві в ринкових умовах; 

теоретико-методичний інструментарій контролінгу в загальній системі 

управління підприємством та прийняття управлінських рішень в умовах 

оперативного дослідження результатів фінансово-господарської діяльності 

суб’єктів господарювання й прогнозування можливих подій і наслідків 

впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації у 

взаємозв’язку з використанням: інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ), сучасного програмного забезпечення системи управлінського обліку та 

внутрішньої звітності підприємства; методології контролінгу і системного 

аналізу, стратегічного та оперативного контролінгу на підприємстві, 

організаційно-економічного забезпечення впровадження та підтримки 

інтегрованої системи контролінгу на підприємстві; загальні закономірності 



 

розвитку логістичних систем, особливості та тенденції управління та 

оптимізація матеріальних потоків.  

 

Безпека фінансово кредитних установ 

Мета викладання навчальної дисципліни: Метою засвоєння навчальної 

дисципліни є вивчення студентами теоретичних основ і набуття практичних 

навичок організації та дотримання фінансово-економічної безпеки в банках.  

Основні завдання: дослідити теоретичні аспектами організації 

управління фінансово-економічною безпекою банківських установ; 

розглянути практичні аспекти організації управління фінансово- 

економічною безпекою банківських установ; вивчити методичне 

забезпечення оцінки фінансово-економічної безпеки в банках; розглянути 

інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною 

безпекою в банківських установах. 

Предмет дисципліни: методи та інструменти ефективного управління 

фінансово-економічною безпекою фінансових і банківських установ.  

 

Фінансові послуги 

Мета викладання навчальної дисципліни: підготовка кваліфікованих 

фахівців у галузі фінансових послуг; формування у студентів бачення 

системи оцінки взаємозв’язків на ринку фінансових послуг та відповідної 

державної політики у цій сфері. 

Основні завдання: вивчення сутності та функцій, які виконує ринок 

фінансових послуг; визначення ролі держави та наукових засад побудови 

цього ринку як цілісного механізму перерозподілу фінансо- вих ресурсів між 

державою, фізичними та юридичними особами; висвітлен- ня основних 

напрямів державної політики у сфері регулювання фінансових відносин 

Предмет дисципліни: опрацьовування особливої сфери грошових 

відносин, які виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, 

юридичними та фізичними особами за умов надання фінансових послуг 

спеціалізованими фінансовими і кредитними установами та іншими 

фінансовими інститутами 

 

Організація і функціонування комерційного банку 

Мета викладання навчальної дисципліни: сприяння формуванню 

системи теоретичних знань у сфері організації і технології здійснення 

комерційними банками пасивних і активних операцій і надання банківських 

послуг, а також практичних навичок щодо виконання банківських операцій, 

пов'язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та 



 

наданням своїм клієнтам інших послуг, а також при застосуванні механізму 

регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку. 

Основні завдання: вивчення змісту завдань і функцій комерційного 

банку, методів проведення банківських операцій та надання банківських 

послуг; а також розгляд основ організації роботи з основних напрямків 

банківської діяльності, виконання конкретних банківських операцій та 

фінансових розрахунків за ними, засвоєння ролі, специфіки та практики 

оцінки стану кредитоспроможності позичальника, рівня фінансової стійкості 

банку тощо. 

Предмет дисципліни: господарська діяльність комерційних банків. 

 

Кредитування і контроль 

Мета викладання навчальної дисципліни: Метою викладання 

навчальної дисципліни «Кредитування і контроль» є надання студентам 

теоретичних знань та прищеплення практичних навичок щодо основних 

засад банківського кредитування, основних кредитних продуктів, етапів 

прийняття рішень про надання кредитів та мінімізації ризиків, пов‘язаних із 

банківською кредитною діяльністю. 

Основні завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни 

«Кредитування і контроль» є: надання знань щодо основ кредитної політики 

банку, засад банківського кредитування, здійснення банківського кредитного 

моніторингу, ризик-менеджменту, мінімізації витрат, пов‘язаних із 

банківською діяльністю. 

Предмет дисципліни: теоретичні знання та практичні навички стосовно 

принципів банківського кредитування, етапів роботи і ефективної співпраці 

між банком та клієнтами. 

 

2.3.2 

 

Аналітична діяльність в управлінні 

Мета викладання навчальної дисципліни: метою викладання навчальної 

дисципліни є оволодіння методами і методиками інформаційно-аналітичної 

діяльності. 

Основні завдання: формування цілісної системи знань та навичок з 

організації інформаційно-аналітичної діяльності в науково-технічних і 

науково-виробничих комплексах, на підприємствах науково-технічного 

напрямку та органах державної влади. 

Предмет дисципліни: інформаційно-аналітична діяльність, її сутність, 

місце та роль у системі публічного управління.  



 

Реклама та рекламна діяльність 

Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомити студентів із 

науково-прикладними та актуально-практичними основами реклами і паблік 

рілейшнз (PR), навчити їх створювати різножанрові промоційні 

конкурентоздатні матеріали для багатьох ринкових об’єктів; формування 

уявлення про основні теоретичні і практичні аспекти психології реклами. 

Основні завдання: вивчення теоретико-комунікативних основ, сутності, 

видів і форм реклами та зв’язків з громадськістю, PR-рекламної стратегії і 

тактики, структури підрозділів цієї сфери тощо; засвоєння основних понять, 

термінів, категорій визначення реклами та паблік рілейшинз, функцій 

реклами і ПР у суспільстві; усвідомлення типів, видів реклами і PR та їх 

форм і жанрів, специфіки діяльності підрозділів і учасників PR-рекламного 

ринку та бізнесу; формування навичок організації і основ проведення PR-

рекламної акції (кампанії); розкриття змісту соціальних і практичних підстав 

рекламної та PR-комунікації; сприяння формуванню у студентів 

упорядкованої системи знань з теоретичних основ рекламної та PR-

діяльності; вивчення засад формування концепції сучасних рекламної та PR-

діяльності; допомога в придбанні студентами початкових навичок системно-

організаційної побудови рекламної та PR-діяльності в умовах сучасного 

стану української соціальної культури. 

Предмет дисципліни: рекламна діяльність як явище економіки, 

психології і культури; соціальна орієнтованість людини як психологічний 

чинник рекламної діяльності, реклама як комунікація; концепція реклами як 

форми психологічного впливу; психологічні впливи у рекламі і проблема 

вибору; особливості методу переконання у рекламі; імідж у рекламі як засіб 

психологічного впливу; етичні проблеми психологічних впливів у рекламі; 

психологічні фактори у формуванні рекламних образів; психологія створення 

рекламного тексту. 

 

Історія управлінської думки 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у майбутніх 

менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних 

знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ 

системного управління організаціями; знання історичних тенденцій і 

закономірностей розвитку менеджменту.  

Основні завдання: формування у студентів знань з таких основних 

питань: зародження світової управлінської думки та історичні передумови 

виникнення менеджменту; - історія розвитку управлінської думки в Україні ; 

виникнення і розвиток наукових шкіл менеджменту; особливості і тенденції 



 

розвитку сучасного менеджменту, сучасні підходи до управління; сучасна 

система поглядів на управління. 

Предмет дисципліни: науковий та практичний підходи менеджменту, 

закономірності та прийоми, їх суть та місце у системі управління. 

 

Планування та прогнозування в умовах ринку 

Мета викладання навчальної дисципліни: надати студентам теоретичні 

знання і практичні навички з основ поточного планування, методології та 

концепції бізнес-планування, аналізу та оцінки ефективності діяльності 

підприємства стосовно зовнішнього середовища, з питань моделювання та 

прогнозування соціально-економічних процесів розвитку національної 

економіки. та комплексного економічного розвитку держави. 

Основні завдання: опанування методології планування; методичних 

підходів до планування матеріально-технічного та кадрового забезпечення; 

визначення необхідної кількості й складу персоналу підприємства; 

формування теоретичних знань щодо змісту та сутності планування, потреби 

в матеріально-технічних ресурсах; методики розробки фінансового плану 

підприємства; методів бізнес-планування; сутності економічного 

прогнозування; класифікації соціально-економічних прогнозів; системи 

соціально-економічного прогнозування; традиційних та нових методів 

прогнозування, які застосовуються в економіці. 

Формування вмінь та практичних навичок застосування методів і 

механізмів розробки системи планів підприємства; обґрунтування 

методології планування; застосовування економічних норм і нормативів в 

плануванні; визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах; 

складання кошторисів витрат на виробництво; визначення основних розділів 

фінансового плану підприємства; обґрунтування концепції бізнес-

планування; застосовування на практиці основних методів і моделей 

соціально-економічного прогнозування. 

 

Предмет дисципліни: процес оперативного та стратегічного 

планування та прогнозування як складова частина процесу управління. 

 

Управління ризиками 

Мета викладання навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних знань, 

набуття студентами практичних навичок у механізмі визначення джерел та 

причин ризику, етапів і робіт, при виконанні яких виникає ризик, визначення 

складу ризиків, які можуть загрожувати ефективному фінансуванню 



 

підприємства, та використання навичок у процесі управління ризика та 

економічною безпекою. 

Основні завдання: освоїти зміст, сутність, значення і роль управління 

ризиками та економічною безпекою господарюючих структур в сучасній 

економіці; оволодіти основними принципами визначення факторів ризику 

зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування суб’єктів 

господарювання; оволодіти основними методами оцінки ризиків у діяльності 

суб’єктів господарювання; оволодіти основними формами і методами 

проектування системи мінімізації ризиків у діяльності господарюючих 

суб’єктів; оволодіти основними прийомами і методами виявлення і усунення 

причин у факторів, які сприяють виникненню ризиків у діяльності 

господарюючих суб’єктів; вивчити методи ефективного управління ризиками 

у діяльності господарюючих суб’єктів; сформувати у студентів навички і 

знання, які необхідні для прийняття рішень в умовах невизначеності, 

здійсненні раціонального вибору з множини можливих, альтернативних 

варіантів, здатності іти на ризик у розумних межах. 

Предмет дисципліни: діяльність підприємства щодо виміру, аналізу, 

управління, прогнозування та регулювання економічних ризиків у 

господарській діяльності підприємства.  

 

2.3.3. 

 

Технологія проектування та адміністрування баз даних економічних 

систем 

Мета викладання навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних засад 

проектування баз і сховищ даних економічних систем, класифікація 

технологій їх проектування та адміністрування та їх практичне використання 

у розробці прикладних програм та елементів інформаційних економічних 

систем. 

Основні завдання: опанування основних положень теорії побудови баз і 

сховищ даних – моделей даних, основних ознак і архітектури реляційних 

систем управління базами даних, правил нормалізації таблиць, видів зв’язків 

між таблицями, основних технологій логічного та технічного проектування 

баз даних економічних систем, методів іх адміністрування. Формування 

практичних навичок створення інфологічних моделей економічних систем, 

вмінь володіння та користування технологіями їх проектування і 

адміністрування; розробки алгоритмів і програм по обробці інформації, що 

зберігаються в економічних системах; виконання налагодження програм та 

одержувати результати обробки в табличній або графічній формі. 



 

Предмет дисципліни: логічне та технічне проектування баз даних 

економічних систем та систем управління даними.  

 

Дослідження операцій і методи оптимізації в економіці 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів 

належних теоретичних знань та практичних умінь і навичок застосування 

основних методів і моделей дослідження операцій в економіці у процесі 

підготовки й прийняття управлінських рішень в організаційно-економічних і 

виробничих системах.  

Основні завдання: опанування теоретичними знаннями принципів, 

механізмів, методів прямої і непрямої дії та інструментів дослідження 

операцій в економіці, вивчення основних понять та принципів дослідження 

операцій в економіці, визначення мети та значимості дослідження операцій, 

проблем дослідження, формування практичних навичок розбудовувати 

математичні моделі, розробляти технічні завдання, реалізовувати на практиці 

імітаційне моделювання, складати блок-схеми імітаційних моделей, 

визначати параметри виробничої функції, граничні та середні значення, 

ураховувати час при розбудові виробничих функцій, користуватися сучасним 

програмним забезпеченням з метою вирішення поставлених завдань. 

Предмет дисципліни: математичні моделі економіки, методи 

математичного програмування для їх розв’язання. 

 

Інформаційні технології в економіці та управлінні 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування знань щодо 

сучасних інформаційних систем і технологій, їхнього раціонального 

використання, дати фахівцеві обсяг знань і навичок використання 

інформаційних систем для роботи як керівник колективу, уміння використати 

інструменти інформаційних систем для процедури керування, прийняття 

рішень, комунікативного спілкування й документаційного забезпечення 

процесів керування. 

Основні завдання: одержання студентами знань, умінь і навичок в 

області застосування інформаційних систем для керування організацією, 

підприємством і його функціональними підрозділами; ознайомлення із 

принципами, функціями й методами побудови й використання 

інформаційних систем, технологіями прийняття управлінських рішень на базі 

інформаційних систем.  

Предмет дисципліни: охоплює теоретичні знання методологій і 

методик організації раціональних способів збору, накопичення, збереження 

та обробки економічної інформації із застосуванням сучасних комп’ютерних 



 

технологій з метою інформаційного забезпечення прийняття оптимальних 

економічно обґрунтованих рішень з управління підприємств різних форм 

власності, які функціонують в умовах ринкової економіки та є складовою 

комплексу управлінських та економічних дисциплін. 

 

Інтелектуальний аналіз даних 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів 

теоретичних знань та практичних умінь і навичок застосування основних 

методів сучасної обробки даних та інтелектуального аналізу даних, 

необхідних для прийняття рішень 

Основні завдання: оволодіння студентами науковими основами, 

сучасною методологією та особливостями застосування інтелектуальної 

обробки даних; засвоєння майбутніми фахівцями теоретичних основ 

інформаційних систем, орієнтованих на застосування стандартів Data Mining; 

набуття уміння програмувати окремі елементи систем Data Mining різного 

призначення і різної проблемної орієнтації на всіх стадіях життєвого циклу 

інформаційної системи; отримання практичних навичок використання і 

адаптації деяких найбільш відомих систем та бібліотек Data Mining. 

Формування практичних навичок і вмінь обґрунтовувати й аналізувати вибір 

конкретного типу моделі та методу інтелектуального аналізу даних при 

вирішенні практичних задач; використовувати сучасні програмні засоби для 

проектування та дослідження систем інтелектуального аналізу даних, 

створювати програми для інтелектуального аналізу даних при розв’язку 

конкретних практичних задач, аналізувати результати побудови та 

використання систем інтелектуального аналізу даних при вирішенні 

прикладних задач. 

Предмет дисципліни: технології побудови сховищ даних та методи 

сучасної аналітичної обробки великих об’ємів даних з метою знаходження в 

них нових знань. 

 

Моделювання фінансово-економічної безпеки 

Мета викладання навчальної дисципліни: надання студентам 

теоретичних знань та практичних умінь моделювання стану фінансово-

економічної безпеки підприємства для формування навичок розробки 

практичних рекомендацій щодо зниження ризиків підприємства та розробки 

антикризових заходів 

Основні завдання: формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок моделювання фінансово-економічної безпеки 

підприємств, визначення системи показників, яка найбільш оптимально 



 

характеризує складові фінансово-економічної безпеки; виявлення 

стимулюючих або загрожуючих факторів; вивчення методичних підходів до 

оцінки ризиків у діяльності підприємства; вивчення комплексу рекомендацій 

для зниження ризиків підприємства та моделювання антикризових заходів, 

моделювання напрямів мінімізації загроз економічній безпеці з урахуванням 

стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку підприємства. 

Предмет дисципліни: сукупність економічних відносин, що виникають 

у сфері забезпечення економічної безпеки підприємства, основні напрями дії 

загроз та шляхи їх подолання 

 

2.3.4 

 

Бізнес-планування та створення стартапів 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування системи знань з 

методології розроблення перспективних планів підприємницької діяльності. 

Основні завдання: здійснення аналізу сучасних теоретичних підходів 

щодо процесу бізнес-планування підприємницької діяльності; обґрунтування 

функцій та визначення змісту процесу бізнес-планування діяльності; 

опанування форм, методів і процесу бізнес-планування; вивчення структури і 

технології розроблення типових бізнес-планів щодо економічного і 

соціального розвитку суб'єкта господарювання; вивчення складу планових 

показників і методики їх розрахунку; обґрунтування необхідності розробки 

стратегічних і тактичних планів та програм як інструментів реалізації 

основних функцій управління діяльністю. 

Предмет дисципліни: теоретичні та прикладні аспекти визначення 

планових показників, як орієнтирів розвитку бізнес- процесів. 

 

Економіка нерухомості  

Мета викладання навчальної дисципліни: формування цілісних та 

системних знань про суть об’єктів нерухомості, їх роль в економіці України. 

Також застосування практичних навичок в області здійснення основних 

операцій з нерухомістю за допомогою методів, необхідним для аналізу та 

моделювання керування у сфері економіки нерухомості.  

Основні завдання: з’ясування сутності і особливостей нерухомості як 

товару, специфіки власності на нерухомість; розкриття суті, особливостей та 

механізму функціонування ринку нерухомості, його ролі і функцій у 

господарстві країни; висвітлення основних етапів та розкритті інверсійного 

характеру становлення ринку нерухомості в перехідній економіці України, 

інституційних передумов його ефективного розвитку; вивченняі стану та 



 

перспектив розвитку окремих секторів ринку нерухомості, зокрема ринків 

землі та житлової і не житлової нерухомості; опанування методологічними 

основами, методами і прийомами оцінки нерухомості. 

Предмет дисципліни: теоретичні і практичні аспекти проведення 

операцій в особливому секторі фінансового ринку – на ринку нерухомості. 

 

Економічна проблематика в засобах масової інформації 

Мета викладання навчальної дисципліни: є формування комплексного 

професійного погляду на проблематику ЗМІ; формування навичок 

аналітично, критично та неупереджено вивчати особливості та тенденції її 

висвітлення у різних медіа-ресурсах; формування вмінь застосовувати набуті 

навички у практичній та професійній діяльності. 

Основні завдання: ознайомлення з історією становлення і розвитку 

економічної журналістики; усвідомлення правових  засад висвітлення 

економічної проблематики в ЗМІ; вивчення  економічної преси України в її 

різновидах; вивчення специфіки висвітлення економічної проблематики 

каналами ефірних ЗМІ; вивчення жанрового розмаїття висвітлення 

економічної проблематики; ознайомлення з глосарієм економічної 

проблематики; ознайомлення зі специфікою підготовки тексту на економічну 

тематику; ознайомлення зі специфікою формування заголовка, заголовкового 

комплексу в текстах економічної проблематики;ознайомлення зі специфікою 

використання в журналістських матеріалах статистичних даних, економічних 

показників тощо; знайомство з особливостями підготовки аналітичних 

журналістських матеріалів; знайомство зі специфікою проведення 

журналістських розслідувань в межах економічної, фінансової, бізнесової 

проблематики. 

Предмет дисципліни: економічна проблематика в українських ЗМІ, 

специфіка висвітлення економічних, фінансових, бізнес-проблем в ефірних та 

друкованих ЗМІ, а також Інтернет ЗМІ 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Мета викладання навчальної дисципліни: засвоєння майбутніми 

фахівцями теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД); 

отримання системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і 

специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а 

також набуття навичок їх практичного використання; набуття системних 

знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності ЗЕД в різних 

сферах діяльності. 



 

Основні завдання: вивчення теоретичних засад зовнішньоекономічної 

діяльності; розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, цілей, мотивів і передумов її виникнення, правового та 

економічного середовища розвитку; вивчення видів та форм ЗЕД 

підприємства; знайомство із специфікою механізму зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства в Україні; усвідомлення економічної природи 

комерційних операцій на зовнішніх ринках; набуття вмінь проведення 

ділових переговорів з іноземними компаніями; формування навичок 

здійснення основних зовнішньоекономічних операцій, укладення 

зовнішньоекономічного контракту тощо. 

Предмет дисципліни: теоретичні положення, що характеризують ЗЕД, 

нормативно-правове забезпечення, практичні функції ЗЕД, особливості 

здійснення ЗЕД в Україні; сукупність господарських, економічних, правових, 

фінансових відносин у сфері економічної діяльності між підприємствами 

України – суб’єктами ЗЕД та іноземними фірмами як на території України, 

так і за її межами. 

 

Міжнародна економіка 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування системи знань з 

міжнародної економіки, умов, форм, методів та основного інструментарія 

міжнародної економічної діяльності. 

Основні завдання: вивчення сутності і тенденцій інтернаціоналізації 

економіки, форм, методів, суб’єктів і рівнів міжнародної економічної 

діяльності, принципів і середовища її розвитку, практики здійснення та 

механізмів регулювання; набуття вмінь аналізувати й оцінювати 

світогосподарські явища та процеси у контексті національних інтересів 

України. 

Предмет дисципліни: система мікро – та макроекономічних 

взаємовідносин, що виходять за національні межі в процесі 

інтернаціоналізації та глобалізації. 

 

2.3.5. 

Організація і методика економічного аналізу 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування цілісних та 

системних знань з теоретичних основ економічного аналізу, організації, його 

методів та методики, використання економіко-статистичних та економіко-

математичних методів аналізу, інформаційного забезпечення та організації 

економічного аналізу, методології та методичних основ комплексного 

аналізу діяльності підприємства, а також щодо системного оцінювання 



 

діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального 

використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

Основні завдання: опанування теоретичними знаннями та практичними 

навичками комплексного систематизованого вчення сутності економічного 

аналізу як наукової та практичної діяльності, навчання оцінюванню роботи 

господарських підприємств і організацій, набуття вмінь і навичок організації 

економічного аналізу на підприємстві, здобуття та узагальнення знань щодо 

інформаційної бази економічного аналізу, формування вмінь і навичок 

аналізу доходів і витрат та фінансових результатів підприємства, висвітлення 

теоретико-методологічних та прикладних аспектів аналізу собівартості та 

рентабельності продукції і підприємства, набуття та узагальнення 

теоретичних та методологічних засад аналізу трудових і матеріальних 

ресурсів, систематизація знань та практичних навичок аналізу фінансового 

стану підприємства, визначення доцільності використання ресурсів, навчання 

пошукам і обчисленню резервів для підвищення рівня ефективності 

виробництва, а також використання здобутих знань та інформації для 

розв’язування економічних проблем і формування на цій основі потрібних 

управлінських рішень і пропозицій.  

Предмет дисципліни: фінансово-господарська діяльність підприємств і 

організацій у розрізі причинно-наслідкових зв'язків економічних процесів  

 

Оподаткування підприємницької діяльності 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів 

теоретичних знань і практичних навичок оподаткування суб’єктів 

господарювання, розгляд особливостей та механізмів відображення у 

податковому обліку окремих господарських операцій суб’єктів 

господарювання, глибоке засвоєння основ побудови податкової системи, 

принципів взаємодії її складових частин у рамках податкового права. 

Основні завдання: вивчення механізмів оподаткування суб’єктів 

господарювання; особливостей оподаткування нерезидентів; порядку 

пільгового оподаткування; специфіки оподаткування окремих видів 

діяльності; оптимізації податкових зобов’язань платників податків, вивчення 

методів фінансового обґрунтування податкових рішень, оволодіння 

механізмами оптимізації податкових зобов’язань, використання методології 

справляння податків і зборів та методів податкового контролю, виконування 

розрахунків сум податкових зобов’язань і податкового боргу суб’єктів 

господарювання, складання та розуміння подавання податкової звітності за 

допомогою системи електронного документообігу, здійснювання 

фінансового аналізу і обґрунтування фіскальних та економічних висновків, 



 

навчання вільного орієнтування у відповідному законодавстві та 

застосовування отриманих знань на практиці. 

Предмет дисципліни: система фінансово-економічних правовідносин, 

що виникають в процесі оподаткування окремих видів операцій суб’єктів 

господарювання з урахуванням теоретичних та практичних особливостей 

оподаткування суб’єктів господарювання за галузевим підходом. 

 

Облік видів підприємницької діяльності 

Мета викладання навчальної дисципліни: надання студентам 

необхідних теоретичних основ, методичних підходів і практичних навичок 

щодо порядку ведення обліку діяльності суб’єктів підприємницької 

діяльності різних організаційно-правових форм та форм власності, 

поглиблення і розширення знань студентів з особливостей ведення обліку за 

характерними для всіх галузей ділянками - обліку запасів, основних засобів, 

доходів, витрат тощо та за специфічними питаннями - облік реалізованих 

торгових націнок, біологічних активів, доходів і витрат за будівельними 

контрактами, податків з виграшів та інших. 

Основні завдання: визначення особливостей різних видів діяльності та 

їх впливу на систему обліку; вивчення порядку ведення обліку на 

підприємствах різних видів діяльності, глибоке засвоєння специфічних 

питань обліку в них; засвоєння особливостей оподаткування, визначення 

оподатковуваного прибутку, податкового зобов’язання з ПДВ та з інших 

податків; поглиблене вивчення питань обліку, які характерні для ряду видів 

діяльності (облік ліцензій, торгових патентів, цільового фінансування, 

давальницької сировини, надзвичайних витрат і доходів тощо); отримання 

цілісного уявлення про порядок ведення обліку на підприємствах різних 

видів діяльності; отримання навичок аналізу відмінностей обліку в різних 

галузях, визначення характерних особливостей обліку, розгляд питань обліку 

цільового фінансування, давальницької сировини, бланків суворого обліку. 

Предмет дисципліни: система особливості організації та введення 

бухгалтерського обліку активів, капіталу й зобов’язань на підприємствах 

різних форм власності (організаційно-правових форм) та складання звітності 

підприємств різних видів економічної діяльності. 

 

Автоматизація бухгалтерського обліку 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування необхідних 

теоретичних знань та практичних навичок, які дають змогу ефективно 

використовувати на практиці сучасні інформаційні системи та технології 

обліку в різних галузях народного господарства. 



 

Основні завдання: вивчення основ облікової інформатики, складу 

облікових задач, надання уявлення про основи створення та функціонування 

інформаційних систем обліку, інформаційного, технічного, програмного, 

правового, ергономічного та організаційного забезпечення (розуміння 

системи формування вхідної, нормативно-довідкової та вихідної облікової 

інформації), оволодіння технологією розв'язання завдань обліку, контролю, 

аналізу та аудиту, оволодіння практичними навичками ведення 

бухгалтерського обліку за допомогою сучасних технологій автоматизації та 

інформаційних технологій, визначення найбільш ефективної форми 

використання комп'ютерної техніки в інформаційних системах обліку, 

розроблення структури інформаційної системи у відповідності з потребами, 

використовування стандартних засобів інформаційних технологій для 

розв'язання облікових задач, використовування стандартних програм 

автоматизації бухгалтерського обліку, розв’язування облікових задач в 

умовах використання різних технологій оброблення економічної інформації; 

набуття вмінь виконувати постановку типових бухгалтерських задач, 

розроблення алгоритмів їх розв’язання з використанням систем управління 

базами даних і пакетів прикладних програм. 

Предмет дисципліни: інформаційна система підприємства, облікова 

інформація підприємства та її комп'ютерна обробка. 

 

Аудит 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів 

теоретичних знань і практичних навичок з питань: нормативно-правової бази 

аудиторської діяльності в Україні; організації діяльності аудиторської фірми; 

методів і прийоми проведення аудиту в підприємствах та організаціях; 

узгодження і планування надання аудиторських послуг; збору та вимог до 

аудиторських доказів; методики проведення аудиторських перевірок і 

супутніх аудиту робіт; документального оформлення аудиторської перевірки. 

Основні завдання: надати глибокі теоретичні і практичні знання з 

організаційних основ аудиторської діяльності, її правового і інформаційного 

забезпечення, проведення аудиторської перевірки та її документального 

оформлення; розкрити суть Закону України «Про аудиторську діяльності» (у 

новій редакції) і основних Міжнародних стандартів аудиту; надати необхідні 

знання (теоретичні і практичні) для самостійного наукового обґрунтування з 

урахуванням конкретних методик аудиторської перевірки, заповнення 

робочих і підсумкових документів аудитора. 

Предмет дисципліни: система проведення аудиту на підприємствах 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту, інших законодавчих і 



 

нормативних актів України щодо організації аудиту на підприємствах різних 

форм власності і ведення господарської діяльності 
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