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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ ТА
ВИПУСКОВУ КАФЕДРУ
1.1.

Інформація про факультет

Назва: факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Адреса: пр. Миру 9, каб. 203
Телефон деканату: (04841) 5-32-42
Веб-сторінка факультету: http://fei.idgu.edu.ua/
Електронна пошта: Декан факультету: к.іст.н. Татаринов І.Є.

1.1.

Інформація про кафедру

Назва: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю
Адреса: пр. Миру 9, каб 207
Телефон кафедри: Веб-сторінка кафедри: http://fei.idgu.edu.ua/
Електронна пошта: kafedra.uptd@gmail.com
Завідувач кафедри: к.е.н., доц. Сорока Л.М.
Перелік освітніх програм спеціальності: Освітньо-професійна програма «Менеджмент:
бізнес-адміністрування» спеціальності 073 Менеджмент

ОПИСИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
2.1. Освітньо-професійна програма «Менеджмент: бізнес-адміністрування» зі
спеціальності 073 Менеджмент
2.1.1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 073 «Менеджмент: бізнесадміністрування»
1 – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Повна назва
вищого
навчального
закладу та
структурного
підрозділу
Ступінь вищої
освіти та назва
кваліфікації
мовою оригіналу
Офіційна назва
освітньої
програми
Тип диплому та
обсяг освітньої
програми

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, факультет
управління, адміністрування і інформаційної діяльності, кафедра
управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Бакалавр. Кваліфікація: бакалавр менеджменту за спеціалізацією «Бізнесадміністрування»

Освітньо-професійна програма «Менеджмент: бізнес-адміністрування»
Диплом бакалавра, одиничний, на базі повної загальної середньої освіти 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Наявність
акредитації

Планується у 2023 р.

Цикл/рівень

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень

Передумови

Наявність повної загальної середньої освіти

Мова(и)
викладання
Термін дії
освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного
розміщення
опису освітньої
програми

Українська
До 01 липня 2023р.

http://idgu.edu.ua/ects

2 – Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері
управління організаціями та їх підрозділами на засадах оволодіння системою компетентностей
3 – Характеристика освітньої програми
Управління та адміністрування / Менеджмент / Бінес-адміністрування
Предметна
Об‘єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами.
область (галузь
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні
знань,
проблеми
та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються
спеціальність,

спеціалізація)

Орієнтація
освітньої
програми

комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління
організаціями та їх підрозділами.
Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони,
закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту;
концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного,
антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо; функції,
методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні
методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні,
економіко-математичні,
експертного
оцінювання,
фактологічні,
соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій
менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної
діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування
організаційних структур управління; методи мотивування; методи
контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та
економічної ефективності в менеджменті тощо). методи менеджменту
(адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);
технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз,
імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).
Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне
обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що
застосовуються в менеджменті.

Освітньо-професійна

Спеціальна освіта за спеціальністю «Менеджент», що орієнтована на
підготовку фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері менеджменту:
бізнес-адмініструванні на засадах оволодіння системою
компетентностей.
Програма поєднує теоретичний зміст предметної області з можливістю
вирішення прикладних завдань менеджменту в напрямку менеджмент:
бізнес-адміністрування.
Особливості
Програма містить чотири види практик: навчальна практика (ознайомча),
програми
навчальна практика (економічна) виробнича практика (організаційноаналітична), виробнича практика (комплексна з фаху).
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Відповідно до кваліфікації бакалавр зі спеціальності
073 Менеджмент може займати первинні посади:
342 Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери
3422 Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції
3423 Агенти із зайнятості й трудових контрактів
Придатність до
3436 Помічники керівників
працевлаштуван
ня
3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій
3436.2 Помічники керівників виробничих та інших основних
підрозділів
3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату
управління
Основний фокус
освітньої
програми та
спеціалізації

Здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття
Подальше
додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
навчання
5 – Викладання та оцінювання
Студентоцентроване навчання; реалізація індивідуальної освітньої
траєкторії здобувача вищої освіти; забезпечення органічного поєднання в
освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
поєднання теоретичного навчання з практичною спрямованістю
підготовки фахівців. Освітній процес здійснюється за такими формами:
Викладання та
навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка;
навчання
факультативні заняття; контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в університеті є: лекція;
лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
консультація.
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 100бальною шкалою та традиційною шкалою (відмінно, добре, задовільно,
незадовільно; зараховано, не зараховано). Система оцінювання
Оцінювання
результатів навчання здобувачів вищої освіти включає вхідний,
поточний, проміжний, підсумковий семестровий, відстрочений,
ректорський контроль знань та атестацію.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв‘язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у
Інтегральна
сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування
компетентність
теорій та методів соціальних та поведінкових наук.

Загальні
компетентності
(ЗК)

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов‘язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права,
прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її
місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового
способу життя.
ЗК03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
ЗК04. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК05. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.

ЗК07. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК08. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК09. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК12.Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК13.Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК14. Здатність працювати у міжнародному контексті.
ЗК15.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні
компетентності
(СК)

СК01. Здатність визначати та описувати характеристики організації.
СК02. Здатність аналізувати результати діяльності організації,
зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього
середовища.
СК03. Здатність визначати перспективи розвитку організації.
СК04. Вміння визначати функціональні області організації та зв‘язки
між ними.
СК05. Здатність управляти організацією та її підрозділами через
реалізацію функцій менеджменту.
СК06. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
СК07.
Здатність
обирати
та
використовувати
сучасний
інструментарій менеджменту.
СК08. Здатність планувати діяльність організації та управляти
часом.
СК09. Здатність працювати в команді та налагоджувати
міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.
СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх
якість та мотивувати персонал організації.
СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації
в процесі управління.
СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації,
формувати обґрунтовані рішення.
СК13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у
професійній діяльності.
СК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у
професійній діяльності.
СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та
поведінкові навички.
СК16. Здатність забезпечувати досягнення цілей бізнесу в умовах
нестабільного конкурентного бізнес-середовища.
СК 17. Здатність до відображення інформації про господарські
операції суб‘єктів господарювання в фінансовому та управлінському
обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для
задоволення інформаційних і управлінських потреб осіб, що приймають
рішення.

СК18. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення
управлінських цілей суб‘єкта господарювання, недотримання ним
законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності,
збереження й використання його ресурсів.
7 – Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати свої права і обов‘язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в
Україні.
ПРН 2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення
суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового
способу життя.
ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій
лідерства.
ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для
обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 7. Виявляти навички організаційного проектування.
ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності
організації.
ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу
організації.
ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах
діяльності організації.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
ПРН 14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової
ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на
основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до
нових знань, бути критичним і самокритичним.
ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.
ПРН 18. Уміння використовувати у практичній діяльності знання з теорії управління;
демонструвати знання основних теорій мотивації, лідерства та влади для вирішення
управлінських завдань.
ПРН 19.Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень

2. Перелік компонентів освітньої програми та їх логічна послідовність
Освітньо-професійна програма
«Менеджмент: бізнес-адміністрування»
Компоненти освітньої програми (навчальні
дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,
кваліфікаційна робота)
1
2
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1.
Основи філософських знань
ОК 2.
Українська мова
ОК 3.
Основи академічного письма
ОК 4.
Україна в європейській історії та культурі
ОК 5.
Права людини та громадське суспільство
ОК 6.
Інформаційно-комунікаційні технології за
професійним спрямуванням
ОК 7.
Англійська мова
ОК 8.
Вступ до спеціальності з основами наукових
досліджень
ОК 9.
Теорія та менеджмент організації
ОК 10.
Аналіз господарської діяльності
ОК 11.
Стратегічне управління
ОК 12.
Мікроекономіка та макроекономіка
ОК13.
Операційний менеджмент
ОК 14.
Комунікативний менеджмент
ОК 15.
Маркетинг
ОК 16.
Економіка підприємства
ОК 17.
Планування і контроль діяльності суб‘єктів
господарювання
ОК 18.
Мотиваційний менеджмент
ОК 19.
Кадровий менеджмент
ОК 20.
Самоменеджмент
ОК 21.
Технології, методи і моделі прийняття
управлінських рішень
ОК 22.
Правове забезпечення управлінської діяльності
ОК 23.
Загальна психологія
ОК 24.
Психологія управліннята лідерства
ОК 25.
Курсова робота з дисципліни «Теорія і
менеджмент організації»
ОК 26.
Курсова робота з дисципліни «Стратегічне
управління»
ОК 27.
Навчальна практика (ознайомча)
ОК 29.
Навчальна практика (економічна)
ОК 30.
Виробнича практика (організаційно-аналітична)
ОК 31.
Виробнича практика (комплексна за фахом)
ОК 32.
Підготовка кваліфікаційної роботи
ОК 33.
Англійська мова 2
ОК 34.
Фізична культура та основи здоров‘я людини
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП
Код н/д

Форма
Кількість
підсумкового
кредитів
контролю
3
4
4
4
3
4
3
3

екзамен
залік
залік
екзамен
залік
залік

9
3

залік /екзамен
залік

4
4
4
5
4
4
4
4
4

екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен

4
4
4
4

залік
екзамен
екзамен
екзамен

6
4
4
1

екзамен
екзамен
залік
захист

1

захист

3
6
6
9
6
132

захист
захист
захист
захист
захист
екзамен
-

Вибірковий блок 1 (вибір факультету)
Міжнародна економіка
3
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
5
Економіка, організація і адміністрування
4
інноваційноїдіяльності
ВБ 1.4.
Контролінг
4
ВБ 1.5.
Облік і аудит
4
ВБ 1.6.
Обліково-аналітичне забезпечення управлінської
3
діяльності
ВБ 1.7.
Фінанси, податки та податкова система
4
ВБ 1.8
Логістика
3
ВБ 1.9.
Управління активами та інвестиційним
3
портфелем
ВБ.1. 10. Публічне управління та адміністрування
3
ВБ 1.11.
Адміністрування виробничих систем
4
ВБ 1.12.
Фінансово-економічна безпека
4
ВБ 1.13.
Організаційне проектування та бізнес4
адміністрування
Вибірковий блок 2 (вільний вибір студента)*
ВБ 2.1.
Перелік дисциплін загальної підготовки
12
ВБ 2.2.
Перелік дисциплін професійної підготовки
24
ВБ 2.3.
Сертифікована програма / Перелік дисциплін
24
вільного вибору
Загальний обсяг вибіркових компонент:
108
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
240
ВБ 1.1.
ВБ 1.2.
ВБ 1.3.

залік
екзамен
екзамен
залік
екзамен
залік
екзамен
залік
залік
залік
екзамен
екзамен
екзамен
залік
залік
залік

2.1.3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників, які навчались за спеціальності 073 Менеджмент проводиться
у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи і завершується видачою документу
встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра з присвоєнням
кваліфікації: «Менеджмент: бізнес-адміністрування».

*Переліки дисциплін вільного вибору студентів щорічно затверджуються рішенням
вчених рад університету та факультетів і розміщуються на офіціальному веб-сайті
університету. Студенти можуть обрати
сертифіковану програму з переліку,
затвердженого рішенням вченої ради університету (обсяг – 24 кредит ЄКТС), та
опанувати додаткові фахові компетентності

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
3.1. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма «Менеджмент: бізнесадміністрування»
Обов’язкові компоненти
Основи філософських знань
1. КОД: ОК 1
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР:кандидат філософських наук, доц. Запорожченко О.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності: здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
здатність діяти соціально відповідально та свідомо; здатність до пошуку, оброблення та
аналізу інформації з різних джерел; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Фахові компетентності: здатність брати на себе відповідальність, бути активним у
прийнятті рішень, суспільному житті, урегулюванні конфліктів ненасильницьким чином,
функціонуванні та розвитку демократичних інститутів суспільства; здатність формувати
громадянську свідомість, політичну культуру, національну гідність.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: специфіку філософії як особливого типу світогляду, її функції, завдання,
проблемне поле; основні напрямки філософії та історію їх виникнення; основних
представників світової філософії та їх базові концепції та ідеї; особливості та
проблематику філософських пошуків у кожну епоху розвитку людства; понятійнотермінологічний апарат курсу; основні джерела філософських знань.
Вміти: обґрунтовувати свою світоглядну позицію щодо важливості знань з основ
філософії; порівнювати між собою різні філософські погляди, ідеї, концепції; аналізувати
вплив соціокультурних чинників на формування філософських ідей, проблематику
філософських пошуків; коректно використовувати філософські терміни та поняття під час
усних відповідей на семінарських заняттях, складати термінологічні словники,
застосовувати філософські терміни для експлікації власної думки; здійснювати
самостійний пошук інформації з використанням різноманітних ресурсів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ:Немає
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Вступ в філософію.Філософія як форма суспільної свідомості. Структура, предмет і
функції філософії. Філософія як теорія і методологія.
Східна та антична філософія. Космоцентризм. Антропоцентризм. Сократ, Платон,
Аристотель, філософія еллінізму.
Філософія середніх віків та епохи Відродження.Теоцентризм. Патристика.
Схоластика. Гуманізм. Натурфілософія.
Філософія Нового часу. Просвітництво. Німецька класична філософія. Гносеологія
в філософії Нового часу. Ф. Бекон, Р. Декарт. Ідеї Просвітництва. Гносеологія та етика в
філософії Канта. Гегелівська діалектика. Гуманістичний зміст філософії Фейєрбаха.
Філософія у ХІХ – ХХ століттях. Напрямки сучасної філософії. «Філософія життя».
Екзистенціалізм. Філософія Психоаналізу. Позитивізм. Структуралізм. Марксизм.
Постмодернізм.
Розвиток філософської думки в Україні. Філософія Київської Русі. Українське
Відродження. Г. Сковорода. П. Юркевич. І. Франко. М. Драгоманов. Українська філософія
ХХ століття. Проблеми та перспективи сучасної вітчизняної філософії.
Проблема буття, свідомості та пізнання в філософії. Онтологія. Концепції та
структура Буття. Свідомість як відображення. Гносеологія. Філософський аналіз пізнання.

Основні закони та методи логіки. Закон тотожності. Закон несуперечливості. Закон
виключеного третього. Закон достатньої підстави. Поняття. Судження. Умовивід. Методи
логіки.
Суспільство як складна система, його філософський аналіз. Буття людини.
Суспільне виробництво, його архітектоніка. Економічна, соціальна, політична і духовна
сфери життя людей. Соціальна структура суспільства. Історичні форми спільності людей.
Суспільна свідомість.
Філософія культури. Поняття культури. Типологія культур. Культура та
цивілізація.
Філософія релігії та моралі. Функції релігії. Типологія релігій. Духовний зміст
основних релігій світу. Основні етичні концепції. Релігія та духовність.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Арутюнов В. Філософія [Навчально-методичний посібник] – К., 2008.
2. Бичко А.Історія філософії. Підручник.-К., 2001.
3. Бичко І. Філософія. Підручник. - К., 2006.
4. Горлач М.І. Філософія: підручник. - Харків, 2000.
5. Горський В.С. Історія української філософії. Навч.посіб. - К., 2001.
6. Історія філософії: підручник / А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г. Табачковський. - К.,
2001.
7. Надольний І.Ф. Філософія: посібник.-К.,2004.
8. Основифілософськихзнань: Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство :
підручник / під ред. М. І. Горлач, Г. Т. Головченко. – К., 2008.
9. Причепій Є. Філософія: Підручник. - К., 2007.
10. Симоненко С., Сулим О. та ін. Основи філософії. Навчальний посібник. –К., 2017.
11. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К.,
2005.
12. Філософський енциклопедичний словник.- К., 2002.
13. Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж: Навч. посіб. / Н. Хамітов,
Л. Гармаш, С. Крилова. - К., 2006.
14. Чижевський Д. Нариси з історії філософи в Україні / Д. Чижевський // Твори. В 4 т.
/ підзаг. ред. В. Лісового. - К., 2005.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарськізаняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
Українська мова
1. КОД: ОК 2
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: доц. Делюсто М. С.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:розуміти сутність
базових понять та аспектів вивчення української мови, її зв‘язок з іншими науками про
мову;мати ґрунтовні знання про орфоепію, графіку, орфографію та пунктуацію
української мови; здатність висловлювати державною мовою відповідно до наявних вимог
отримані науково-дослідні результати в усній і писемній формах з необхідною точністю
та повнотою; вміння створювати, редагувати, коментувати українською мовою тексти і
документи різних типів.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

знати:теоретичні відомості про українську літературну мову як державну,про
соціолінгвістичну ситуацію в Україні, соціальні й територіальні різновиди української
мови,її стилістичну диференціацію;особливості стилів та жанрів сучасної української
літературної мови;мову професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики
сучасної
української
літературної
мови;
основні
правила
українського
правопису;призначення, кваліфікацію документів, вимоги до складання та оформлення
різних видів документів та правила їх оформлення;
вміти: грамотно оформлювати тексти різних стилів; володіти різними видами усного
спілкування, готуватися до публічного виступу; знаходити в тексті й доречно
використовувати в мовленні власне українську та іншомовну лексику, термінологічну
лексику та професіоналізми; складати різні типи документів, правильно добираючи мовні
засоби, що репрезентують їх специфіку; послуговуватися лексикографічними джерелами
(словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для
самостійного вдосконалення мовної культури; висловлювати державною мовою
відповідно до наявних вимог отримані науково-дослідні результати в усній і писемній
формах з необхідною точністю та повнотою.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: 8. ЗМІСТ КУРСУ:
Вступ.Українська мова серед інших мов світу.Українська мова – національна мова
українського народу. Місце української мови серед інших слов‘янських. Походження
української мови. Літературний і діалектний різновиди української мови. Її соціальна
диференціація. Мовна норма. Види норм. Літературна і діалектна норма. Стиль як
функціональний різновид літературної мови. Стилістична система сучасної української
мови.Функційне навантаження фонем української мови. Активні процеси в орфоепії,
графіці та орфографії української мови. Зміни у словотворчій системі української мови.
Проблемні питання морфології та синтаксису української мови. Іменник в українській
мові. Прикметник в українській мові. Числівник в українській мові. Займенник в
українській мові. Дієслово в українській мові.Незмінювані частини мови в українській
мові. Культура мови. Засоби милозвучності української мови. Комунікативно-риторичні
якості мовлення. Ділові папери як засіб писемної комунікації.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / А.К.
Мойсієнко, О.В. Бас-Кононенко, В.В. Бондаренко та ін. – К .: Знання, 2010. – 270 с.
2. Cучасна українська мова. Морфологія.: підручник / За ред. А. К. Мойсеєнка. – К. :
Знання, 2013. – 524 с.
3. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. Навчальний посібник для студентів
гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. –
К.: Вища школа, 2008. – 414 с.
4. Делюсто М. С. Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір :
навчально-методичний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих
навчальних закладів. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2015. – 100 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні
заняття, самостійна робота.
Основи академічного письма
1. КОД: ОК 3
2. РІК НАВЧАННЯ:1
3. СЕМЕСТР:2
4. ЛЕКТОР: к. пед. н., доц. Глущук С.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:

Загальні компетентності: знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність спілкуватися
державною мовою як усно, так і письмово.
Фахові компетентності: здатність застосовувати пошук, аналіз та розуміння наукового
матеріалу; здатність формувати тексти та короткі описи (есе) на основі сучасної
(оновленої) інформації; здатність брати на себе відповідальність, бути активним у
прийнятті рішень, суспільному житті.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати:основні поняття курсу; особливості жанру академічного письма; основні
характеристики наукового стилю української мови; специфіку усного і писемного
наукового мовлення; способи написання наукового тексту; способи збирання і вивчення
фактів, роботи з фаховими текстами; прийоми здійснення бібліографічного пошуку й
опрацювання джерел; правила цитування й оформлення посилань; складові культури
оформлення наукового тексту.
Вміти: збирати і вивчати факти, працювати з готовими фаховими текстами; самостійно
створювати наукові тексти різних жанрів; здійснювати бібліографічний пошук та
опрацьовувати джерела; грамотно оформлювати цитати й посилання; здійснювати
комунікацію державною мовою між собою та з викладачем; розраховувати й планувати
свій час; критично оцінювати власну працю та інших.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності, основи наукових досліджень, сучасна
українська літературна мова
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Формування академічної культури студента
Засади вищої школи. Основні поняття, підходи та завдання курсу.
Академічна доброчесність та її порушення. Кодекси честі.
Інтелектуальна власність та її порушення. Способи формування академічної культури.
Усне й писемне мовлення студента. Написання тексту
Наукове мовлення. Культура спілкування. Текст.
Мова ділових паперів.
Робота з джерелами. Укладання бібліографії
Цитація. Правила цитування. Посилання. Правила оформлення посилань. Бібліографічний
пошук. Укладання бібліографії.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод.
Фонд ―Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики‖; за заг. ред. Т.В.Фінікова,
А.Є.Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.
2. Семеног О.М. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. посіб. / О.М.
Семеног, О.Л. Фаст. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 220 с.
3. Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О.М. Семеног. – 2-ге
вид., стереотип. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 216 с. – (Серія «Альма-матер»).
4. Фундаментальні цінності академічної доброчесності : пер. з англ. / Міжнародний
центр академічної доброчесності. – 2019. – 39 с.
5. Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для
«чайників».
–
Назва
з
екрану.
–
Режим
доступу:
http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні
заняття, самостійна робота
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
Україна в європейській історії та культурі
1. КОД: ОК 4

2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: доц. Дізанова А.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
здатність усвідомлювати роль та місце історії України у світовому та
загальноєвропейському цивілізаційному контексті; знання основних історичних процесів
та подій вітчизняної та європейської історії, їх взаємозв‘язок; здатність до визначення
базових історико-культурних понять, визначення і розуміння загальнолюдських та
національних культурних цінностейволодіння хронологічним та порівняльно-історичними
методами аналізу.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати: сучасні методи історичного пізнання, історичний термінологічнопонятійний апарат; основні етапи історичного процесу та культурного розвитку на
теренах України в контексті європейської історії та культури; специфіку політичного,
соціального, економічного, культурного життя України на різних етапах історії,
вміти:використовувати набуті знання в практичній діяльності; аналізувати
історичні події, орієнтуватися в історичному просторі та часі, визначати причиннонаслідкові зв‘язки, оцінювати роль суб‘єктивних та об‘єктивних чинників в історичному
процесі, подіях і явищах;визначати спільне та відмінне у вітчизняній та європейській
історії, давати оцінку пам‘яткам вітчизняної та європейської культури, співвідносити їх з
історичними періодами, самостійно поглиблювати знання у рамках дисципліни шляхом
пошуку й опрацювання нової інформації з використанням сучасних технічних засобів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ:
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Середньовічна держава Київська Русь. Полiтичний розвиток Київської
держави.Хрещення України-Русi як фактор європеїзацiї. Зв‘язки Київської держави з
європейським світом.
Галицько-Волинська держава, її участь у політичному процесi Центральної
Європи.Культурний розвиток давньої Русі-України в контексті середньовічної
європейської культури.
Інтеграція українських земель до складу Великого князівства Литовського та
Польського королівства (XIV-XV ст.). Соціально-політичний розвиток України у XV-XVI
ст. Українська культура на тлі Ренесансу та Просвітництва.Спадкоємність культури
Київської Русі та творче осмислення нових цінностей західноєвропейського Ренесансу в
українській культурі.
Українське козацтво. Виникнення Запорозької Січі, її адміністративнотериторіальний устрій, господарство, традиції. Козаки в Європі. Українська національна
революція середини ХVІІ ст.Дипломатія Гетьманщини.
Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій (ХІХ – початок ХХ
ст.): порівняльна характеристика. Українське національне відродження в європейському
контексті.Розвиток української культури XIX – поч. XX ст. в контексті європейських культурних
процесів. Європейський модернізм у культурі і його вплив на українську літературу і
мистецтво.
Перша світова війна і Україна. Українська революція 1917-1921 рр.:уроки, здобутки
і втрати.
Україна у міжвоєнну добу (1921-1939).Українське питання в європейській політиці.
Україна в Другій світовій війні (1939-1945 рр.) та післявоєнний період (1945-1954 рр.).
Українська РСР у 1954-1991 рр.
Україна в умовах незалежності. Розгортання державотворчих процесів.
«Помаранчева революція». Революція Гідності. Зовнішня політика України: європейський
вектор. Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції.

Українська культура ХХ- початку ХХІ ст. Європейські тенденції в культурній
політиці України. Сучасні здобутки української культури. Постмодернізм і українська
культура.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Калакура Я. С. Ментальний вибір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О.
Рафальський , М. Ф. Юрій. – К. : Ґенеза, 2017. – 560 с.
2. Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів / Відп. ред. В.
Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 258 с.
3. Мельник А.І. Історія України. Навчальний посібник. – К. :ЦУП, 2018.
4. Бойко О.Д. Історія України.– 7-е вид. – К.: Академія, 2018.
5. Мицик Ю., Бажан О. Історія України. – К.: Кліо, 2015.
6. Пальм Н. Д. Історія української культури : навч. посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є. Гетало. –
Харьків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 296 с.
7. Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький. – К. : Знання, 2007. – 680
с.
8. Терещенко Ю.І.. Україна і європейський світ: Нариси історії від утворення
Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К.: Перун,1996. – 496 с.. 1996.
9. Україна – європейська країна. – К.: Балтія-Друк, 2015. – 124 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота.
11.МОВА НАВЧАННЯ: українська.
Права людини та громадянське суспільство
1. КОД: ОК 5
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР:3
4. ЛЕКТОР: к.ю.н., ст.викл. Метіль А.С.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ,ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:здатність до
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність бути критичним
і самокритичним; цінування та повага різноманітності і мультикультурності; здатність
усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми; здатність реалізувати свої права і
обов‘язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права,
прав і свобод людини і громадянина в Україні.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: основні теоретико-правові підходи до розуміння сутності прав людини; ключові
положення міжнародного та національного законодавства в галузі прав людини; ключові
міжнародні
та
національні
механізми
захисту
прав
людини
і
громадянина; законодавчу базу, що регулює функціонування інститутів громадянського
суспільства, взаємовідносини громадянського суспільства та держави; основні інститути
громадянського суспільства; базові цінності громадянського суспільства та їх ролі у
сучасному суспільстві;
вміти: об‘єктивно і критично аналізувати інформацію про інститут прав людини, займати
самостійну позицію у питаннях теоретичного та практичного характеру, що стосуються
інституту прав людини, зокрема, сформувати розуміння основних проблем та ускладнень,
які супроводжують процес реалізації прав людини в Україні, вказати на шляхи
розв‘язання сформульованих проблем; коректно використовувати терміни та поняття під
час усних відповідей на семінарських заняттях, складати термінологічні словники;
визначати наявну структуру громадянського суспільства, механізми його функціонування,

основні інститути та функції; оцінювати переваги та недоліки інститутів громадянського
суспільства, їх роль у політичній системі та в житті суспільства в цілому.
7. ПРЕРЕКВІЗІТ: 8. ЗМІСТ КУРСУ:поняття прав людини та громадянського суспільства. Предмет, функції
та джерела інститутів прав людини та громадянського суспільства. Права людини і
цивілізація (релігія). Громадянське суспільство: сутність та функції. Природно-правова
доктрина та позитивізм як основні теоретико-правові підходи до прав людини в сучасний
період. Теорія громадянського суспільства у світовій політичній думці. Моделі
громадянських суспільств. Основні підходи до розуміння громадянського суспільства.
Права людини та права громадянина. Класифікація прав, свобод та інтересів. Права,
свободи та обов‘язки: співвідношення категорій. Держава та громадянське суспільство.
Правовий статус людини і громадянина. Захист прав та свобод людини і громадянина в
Україні. Права людини як галузь міжнародного права.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Запари С.І. Правознавство: навчальний посібник/ Суми: ВТД «Університетська
книга», 2009. 604 с.
1. Мартинюк Р. С.Теорія прав людини: навчальний посібник / Острог: Видавництво
Національного університету ―Острозька академія‖, 2009. 218 с.
2. Чорна К.І. Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: методичний посібник /
Кіровоград: Імекс-ЛТД,2014. 260 с.
3. Бойко А.Е., Корнієнко А.В., Литовченко О.В.,Мачурський В.В.Ціннісні орієнтири
навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах: методичний
посібник / К.: ТОВ «Артмедіяпрінт», 2017. 272 с.
4. Посібник з прав людини для інтернет-користувачів та пояснювальний меморандум:
рекомендація CM/REC(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам
щодо посібника з прав людини для інтернет-користувачів) / ТОВ «Інжиніринг»,
2014 р. 57 с.
10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11.МОВА НАВЧАННЯ: українська.
Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням
1. КОД: ОК 6
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 3
4. ЛЕКТОР: к.п.н., ст.викладач Кожухар Ж.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ: навички
використання інформаційних і комунікативних технологій.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: оцінювати можливості застосування інформаційних та
комунікаційних технологій для розв‘язання професійних завдань; кваліфіковано
використовувати типове офісне обладнання; застосовувати сучасні методики і технології
автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних
інформаційних ресурсів та сервісів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: 8. ЗМІСТ КУРСУ: Інформаційно-комунікаційні технології в сучасному суспільстві.
Комп‘ютерні мережі та Інтернет: послуги, компоненти, функції та характеристики мережі.
Шляхи використання ресурсів мережі Інтернет у професійній діяльності. Основи
інформаційної безпеки й захисту інформації. Правові аспекти використання

Інтернет.Напрями використання офісних додатків в професійній діяльності.Дистанційна
освіта для професійного розвитку.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Інформатика. Комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології: Підручник для студентів
вищих навч. закладів / За ред. О. І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002.
2. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі :
Навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна / Вінниця, ТОВ «Планер». – 2011. –
220 с.
3. Левшин М. М. Практикум для користувачів персональних комп‘ютерів: Посібник для
студентів неспеціальних факультетів / М. М. Левшин, Ю. З. Прохур, Р. Я. Ріжняк,
Т. В. Фурсикова; За ред. М. М. Левшина. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2005.– 244 с
4. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н. В. Морзе. – К. :
Видавнича група BHV, 2006. – 298 с
5. Самсонов В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій: Навч. посібник / В. В.
Самсонов, А. Л. Єрохін. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 264 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.
МЕТОДИ
НАВЧАННЯ:пояснювально-ілюстративний,
проблемного
викладення,
дослідницький
11. МОВА НАВЧАННЯ:українська

Англійська мова
1. КОД: ОК 7
2. РІК НАВЧАННЯ: 1,2
3. СЕМЕСТР:1, 2,3
4. ЛЕКТОР: Крюкова О.І, Слободяк С.І.
Загальні: здатність формулювати завдання, збирати дані, аналізувати їх та пропонувати
рішення; працювати самостійно, проявляти ініціативу та керувати часом; здатність
виконувати завдання в групі під керівництвом лідера, тобто здатність до групової роботи,
здатність до ефективного представлення інформації, використовувати новітні
інформаційно-комунікаційні технології; набувати гнучкого мислення, проявляти
відкритість до комунікації та застосування набутих знань та компетентностей в
широкому діапазоні працевлаштування та в повсякденному житті.
Фахові: володіти базовими мовними знаннями з лексики, граматики та фонетики
англійської мови (мовна компетенція); використовувати в мовленнєвій діяльності
отримані мовні навички для розвитку послідовної комунікації в усній та письмовій
формах англійською мовою (мовленнєва компетенція); правильно оцінювати
комунікативну ситуацію і співвідносити мовні засоби з певними сферами, ситуаціями та
умовами спілкування (комунікативна компетенція); володіти готовністю долати вплив
стереотипів і адекватно використовувати мовні форми відповідно до ситуації для
досягнення цілей спілкування англійською мовою (соціолінгвістична компетенція).

6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: правила вимови приголосних, голосних звуків та дифтонгів; правила читання
буквосполучень та слів; правила інтонаційного оформлення основних комунікативних
типів речень;правила правопису окремих лексичних одиниць, правила побудови речень,
правила вживання часових форм, основні граматичні конструкції, звороти
мови;лексичний мінімум одиниць з програмних тем курсу, розмовні формули.
вміти: сприймати монологічне та діалогічне мовлення викладача, здобувачів вищої освіти
або носіїв мови; переказувати прочитаний (або прослуханий) текст, ставити запитання до
тексту;робити монологічні повідомлення згідно з тематикою курсу;вести бесіду-діалог
відповідно до програмної тематики;граматично правильно висловлювати думки з певної

теми у письмовій формі; перекладати тексти з англійської мови на українську та з
української на англійську.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ:факультативна дисципліна «Англійська мова (2).
8. ЗМІСТ КУРСУ: Навчальна дисципліна «Англійська мова» пропонує студентам
опанувати програмовий граматичний матеріал, вивчити основні правила читання, засвоїти
сучасну англомовну лексику і широко вживані мовленнєві та ідіоматичні конструкції
англійської мови за наступними темами:
Знайомство. Сім‘я. Фонетика: голосні звуки. Монофтонги та дифтонги.
Граматика: Теперішній неозначений час (tobe). Особові та присвійні займенники.
Займенники this, that, these. those. Множина іменників. Числівники, назви країн, дні
тижня, назви членів родини. Говоріння: Topic ―About myself‖. Topic ―My family‖.
Відомі особистості. Фонетика: приголосні звуки, наголос. Граматика: Теперішній
неозначений час дієслова (The Present Simple Tense). Типи питальних речень. Утворення
та вживання присвійного відмінку іменників. Назви професій . Говоріння: Topic ―Famous
people‖, ―My Role Model‖.
Розпорядок дня. Фонетика: наголос у слові, правила читання голосних в
наголошених складах (4 Types of Reading). Граматика: Утворення та вживання
прислівників. Утворення та вживання прикметників. Прийменники часу. Час по
годиннику. Topic ―Daily routine‖, ―My favourite day‖, ―Household chores‖.
Покупки. Фонетика: наголос у реченні,правила читання деяких сполучень голосних
та приголосних. Граматика: Займенники у об‘єктному відмінку. Модальні дієслова:
загальна характеристика.Вживання деяких розмовних структур (I likedoing . . ., I‘d like to
do . . . ). Говоріння: Topic ―Shopsandshopping‖, ―Buying a present for a friend‖.
Подорож (Travelling). Фонетика: наголос у реченні, вимова закінчення правильних
дієслів у минулому неозначеному часі (ThePastIndefiniteTense). Граматика: Минулий
неозначений
час.
Говоріння:
Topic
―Typesoftravelling‖.
Topic
―Advantagesanddisadvantagesofdifferenttypesoftravelling‖.
Житло (Dwelling). Фонетика: ритм у реченні, закріплення правил читання
приголосних (silentletters). Граматика: Вживання конструкції thereis / are. Утворення та
вживання теперішнього тривалого часу дієслова (ThePresentContinuousTense). Говоріння:
Topic ―Myhouse (flat)‖. Topic ―MyfavouriteRoom‖. Topic ―Myneighbours‖.
Їжа (Food). Фонетика: закріплення правил читання дифтонгів (diphthongs).
Граматика: Злічувані та незлічувані іменники. Вживання займенників (some, any).
Вживання артиклів (а, an). Вживання слів на позначення кількості (many,much, a lotof, few, a
few, little, a little, etc.). Лексико-граматичні засоби вираження запланованої майбутньої дії.
Лексико-граматичні засоби вираження передбачення. Говоріння: Topic ―Mealsathome‖.
Topic ―Ordering a meal‖.
Погода (Weather). Фонетика: закріплення правил читання голосних в ненаголошених
складах (unstressedvowels), закріплення правил читання деяких груп приголосних
(consonantgroups). Граматика: ступені порівняння прикметника та прислівника. Утворення
та вживання теперішнього перфектного часу дієслова (ThePresentPerfectTense). Говоріння:
Topic ―Fourseasonsandyourfavouriteone‖. Topic ―Yourweatherforecastfor a typicaldayinspring
(summer, autumn, winter)‖.
Інтереси та захоплення. Фонетика: Правила читання диграфів. Наголос у реченні.
Інтонаційне оформлення базових комунікативних типів висловлювань. Граматика:
Утворення та вживання минулого тривалого часу (ThePastContinuousTense). Прийменники
часу, місця та напряму. Особливості вживання сполучних слів so, because, but, although.
Конструкція tobegoingto; майбутній неозначений час (TheFutureIndefiniteTense). Говоріння:
Topic ―LeisureOutdoorandIndoorActivities I Prefer‖. Topic ―MyHobbiesandInterests‖.
Батьки та діти. Фонетика: Інтонаційне оформлення деяких фонетичних явищ
(enumeration, adverbialgroups).Граматика: Вживання теперішнього перфектного часу
(ThePresentPerfectTense) з обставинами неозначеного часу. Порядок слів в питальних

реченнях. Структура складнопідрядного речення. Говоріння: Topic ―Parentsarebestteachers‖.
Topic ―Generationgap‖.
Огляд визначних місць. Фонетика:Інтонація складносурядних та складнопідрядних
речень. Інтонація вставних слів та словосполучень. Граматика: Вживання порівняльних
конструкцій as …. as, less ….than. Особливості вживання найвищого ступеня порівняння
прикметників(superlatives+ever). Говоріння: Topic ―LondonSightseeingTour‖, ―A visittoKyiv‖,
―Theworld‘sfriendliestcity‖.
Вивчення мов. Фонетика: Інтонація звертання. Інтонація непрямої мови.
Граматика: поняття про безособові форми дієслова (infinitive, gerund, participle).Модальні
дієслова
haveto,
don‘thaveto,
must,
mustn‘t.
Говоріння:
Topic
―Learningforeignlanguagesisnotaneasytask‖.Topic
―Englishasaninternationallanguageofcommunication‖.
Вивчення лексико-граматичного й фонетичного матеріалу відбувається на основі
автентичних підручників англійської мови (навчальний комплекс NewEnglishFile).

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Clive Oxenden, Christina Latham-Koening. New English File. Elementary Student‘s
Book. – Oxford University Press, 2016. – 163p.
2. Clive Oxenden, Christina Latham-Koening. New English File. Elementary Work Book. –
Oxford University Press, 2016. – 79p.
3. Clive Oxenden, Christina Latham-Koening. New English File. Pre-intermediate Student‘s
Book. – Oxford University Press, 2016. – 160p.
4. Clive Oxenden, Christina Latham-Koening. New English File. Pre-intermediate Work
Book. – Oxford University Press, 2016. – 79p.
5. Murphy R. English Grammar in Use. – CUP, 2001. – 350p.
6. Virginia Evans. New Round-Up Grammar Practice 2. – Longman, 2010. – 160p.
7. Virginia Evans. New Round-Up Grammar Practice 3. – Longman, 2010. – 175p.

10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:практичні
заняття, самостійна робота

11. МОВА НАВЧАННЯ: англійська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень
1. КОД: ОК 8
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: доц. Сорока Л.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ: ЗК.1, ЗК.2, ЗК.5,
ЗК.6, ЗК.7, ЗК.8, ЗК.9, ФК.1, ФК.3, ФК.6.
Загальні:надання уявлення про роль і значення отримуваної професії для
функціонування підприємства, навчання умінню ставити цілі економічного розвитку
підприємства в конкретних умовах його функціонування і вибирати способи їх
досягнення; ознайомлення з принципами, методологічними основами базових
економічних і управлінських дисциплін; прищеплення навичок формування простих
економічних моделей для розрахунку кінцевих результатів діяльності підприємства;
оволодіння уміннями щодо вибору та обґрунтування теми наукового дослідження та
методів його проведення;

Фахові:: розвиток навичок творчої роботи, проведення і оформлення наукових
досліджень, передачі наукової інформації та впровадження результатів наукового пошуку;
формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з методології, методики,
технології та організації науково-дослідницької діяльності в економіці з широким
використанням навчально - методичної та додаткової наукової літератури.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: основні економічні категорії та закони; зв'язок економічних наук і іншими
науками, що вивчаються при підготовці фахівця; методи економічного дослідження,
кількісного і якісного аналізу, моделювання економічних процесів;основні проблеми, які
покликана вирішувати на підприємстві економічна служба в умовах постійно зростаючих
потреб суспільства і обмеженості ресурсів;
основи методології і методи наукового дослідження; основи організації наукових
досліджень; особливості підготовки і оформлення наукових робіт економічного профілю.
вміти:використовувати економічні моделі для аналізу економічної ситуації,
прогнозування і передбачення наслідків державної економічної політики;використовувати
отримані знання для аналізу соціально-економічної політики і оцінки результатів
економічних реформ, що проводяться;володіти навичками самостійної творчої роботи,
уміти економічно грамотно формулювати і аргументувати свою позицію.
володіти
фундаментальною,
загальнонауковою,
конкретнонауковою
методологією та економічними методами дослідження з метою забезпечення реалізації в
навчальному процесі принципів об'єктивності в оцінці економічних фактів, явищ, подій;
навчитися розробляти наукові проблеми, писати наукові статті, роботи; сприяти реалізації
знань, навичок, творчого мислення в навчальному процесі, навчально-дослідницької та
подальшої науково - дослідницької діяльності майбутніх спеціалістів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: 8. ЗМІСТ КУРСУ:
Предмет курсу як система знань про поняття, категорії і інструментарій
економічних наук. Господарські явища, процеси і системи, які лежать в основі функцій,
що виконуються економістами на підприємстві. Основні проблеми, які покликана
вирішувати на підприємстві економічна служба в умовах постійно зростаючих потреб
суспільства і обмеженості ресурсів. Система курсу «Введення в спеціальність» і його
функції. Завдання курсу. Предмет економічних наук. Зв'язок економічних наук і іншими
науками, що вивчаються при підготовці фахівця.
Походження зрозуміти «економіка» і «економія». Економічна наука минулого,
сьогодення і майбутнього. Призначення професії «економіст». Формування професійних
знань економіста. Обсяг знань і умінь економіста. Професійна мова економіста.
Економіст по праці і заробітній платі. Економіст по фінансовій роботі. Економіст
по плануванню. Інженер по організації і нормуванню праці. Менеджер по матеріальнотехнічному постачанню. Менеджер по управлінню персоналом.
Наука як особлива форма людської діяльності. Система наукових знань. Наукова
діяльність. Мета та функції науки. Виникнення науки та її еволюція. Класифікація наук.
Критерії науковості знань. Поняття та види наукової діяльності. Організація наукової
діяльності в Україні. Система науково-дослідницьких закладів України. Підготовка
наукових і науково-педагогічних кадрів. Поняття, особливості, цілі та завдання науководослідної роботи. Класифікація наукових досліджень. Принципи організації наукового
дослідження. Етапи наукового дослідження. Підготовка і оформлення наукових робіт.
Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Наукова стаття. Структурні елементи
статті. Тези наукової доповіді (повідомлення). Методика підготовки та оформлення
публікації. Методичні прийоми викладу наукового матеріалу. Техніка написання тексту.
Реферат. Доповідь (повідомлення).

Поняття, мета та завдання науково-дослідної роботи студентів. Види та форми
науково-дослідної роботи студентів. Культура особистості дослідника. Етична поведінка в
науці. Поняття авторського права. Зміст та види авторського права. Поняття плагіату та
його різновиди. Система запобігання та виявлення академічного плагіату. Завдання
наукових досліджень при підготовці економістів.
Технологія роботи з науковою літературою. Етапи роботи з науковою літературою.
Структура наукового тексту. Поняття мети, об‘єкту, предмету дослідження. Загальні
правила оформлення наукової роботи. Загальні правила цитування. Практичні навики
оформлення бібліографії: літератури, ресурсів, електронних джерел. Вивчення літератури.
Користування учбовою літературою. Підбір літератури по темі. Правильне читання
учбової літератури. Ведення записів по матеріалах учбової літератури і першоджерел.
Тези. Конспекти. Реферати. Анотації. Інтелектуальна власність і її законодавча охорона.
Нормативні положення авторства. Об'єкти авторського права. Форми презентації
наукових та науково-технічних результатів.
Місце ВНЗ в системі утворення України. Правова основа діяльності вищих
учбових закладів. Структура вищих учбових закладів. Факультети, інститути на правах
факультетів, кафедри, аспірантура, бібліотеки, вчені ради, система студентського
самоврядування, інститут кураторства, ін. Положення про структурні підрозділи
приймаються Вченою радою ВНЗ і затверджуються ректором.Завдання ВНЗ. Задоволення
потреби особи в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку. Задоволення
потреб суспільства в кваліфікованих фахівцях. Розвиток наук і мистецтв. Формування у
тих, що навчаються, громадянській позиції.
Мета і зміст предметів по історії, культурі, математики, мові, філософії,
політекономії, ін.Мета і зміст предметів по економіці підприємства, економічному
аналізу, мікро- і макроекономіці, менеджменту, управлінню виробництвом,
бухгалтерському обліку, банківській справі, аудиту, ін.
Загальні вимоги до організації освітнього процесу у ВНЗ: робота у відповідність з
учбовим планом, самостійний вибір системи оцінок; форми, порядку і періодичності
атестації студентів; об'єктивний контроль якості підготовки випускників після завершення
рівня освіти. Основні види занять : лекція, семінарське заняття, практичне заняття,
лабораторне заняття, контрольна робота або колоквіум, реферат, курсова робота, випускна
кваліфікаційна (дипломна) робота, самостійна робота.
Організація поточного, проміжного і підсумкового контролю у рамках
«Європейської кредитної трансфертної системи ЄКТС». Поняття кредиту, модуля,
контролю, компетентності і компетенції. Основний принцип оцінювання знань студентів.
Відрахування студентів з ВНЗ унаслідок академічної заборгованості. Навчання після
закінчення ВНЗ і підвищення кваліфікації випускників.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Вечканов Г.С. Экономическая теория. Для бакалавров и специалистов. 3-е изд.,
СПб.: Питер, 2011, 512с.
2. Введение в специальность экономиста: Учебное пособие для вузов - 302 с.
Христолюбова Н.Е. Яковенко Е.Г. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012, 346с.
3. Вовканич С.Й., Черчик Л.М. Методологія наукових досліджень. Методичні
вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальностей „Економіка
підприємств‖, „Управління персоналом та економіка праці‖ денної та заочної форм
навчання. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 58 с.
4. Дороніна М. С. Технологія наукових досліджень (схеми та приклади) : навч.
посібн. / М. С. Дороніна. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 100 с.
5. Економіка підприємства - Підручник. / Ред. С.Ф.Покропивного. К.: КНЕУ, 2000.
–528с.
6. Економічний словник-довідник/ За ред. С. В. Мочерного. - Київ: Феміна, 1995. 368 с.

7. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. — К.: Знання,
2007. — 1072 с.
8. Климовец, О. В. Введение в специальность экономиста : учеб. пособие / О. В.
Климовец. – Ставрополь : АГРУС, 2007. – 248 с.
9. Липсиц И.В. Экономика. Учебник для студентов вузов. - М.: Омега-Л, 2013, 607
с. (Гриф МО РФ).
10. Макогон Ю.В., Пилипенко В.В. Основи наукових досліджень в економіці. –
Донецьк: Альфа прес, 2007. – 144 с.
11. Основи наукових досліджень: конспект лекцій / укладач Е. В. Колісніченко. –
Суми : Сумський державний університет, 2012. – 83 с.
12. Отенко І. П. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / І. П. Отенко. – Х. :
ХНЕУ, 2010. – 80 с.
13. Пушкар А. И. Основы научных исследований и организация научноисследовательской деятельности : учебн. пособ. / А. И. Пушкар, Л. В. Потрашкова. – Х. :
ИНЖЭК, 2008. – 280 с.
14. Романчиков В.І.. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник /
Романчиков В.І.. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с. Режим доступу http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_10892.pd
15. Слагода В. Г. Введение в специальность. Экономика и управление учебное
пособие. ИНФРА-М, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, Форум, 2007, 176 с.
16. Черчик Л.М. Методологія наукових досліджень. Методичні вказівки до
практичних занять для студентів спеціальності спеціальностей „Економіка підприємств‖,
„Управління персоналом та економіка праці‖ денної та заочної форм навчання. – Луцьк:
ЛНТУ, 2009. – 24 с.
17. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької
діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2002. – 295 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Теорія та менеджмент організації
1. КОД: ОК 9.
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ: ЗК.1, ЗК.2, ЗК.5,
ЗК.6, ЗК.7, ЗК.8, ЗК.9, ФК.1, ФК.3, ФК.7, ФК.9, ФК.10.
Загальні :вивчення сутності, основних понять і категорій менеджменту; складових
елементів, етапів, інструментів реалізації та забезпечення взаємозв'язків функцій
управління
Фахові:вивчення процесів прийняття і методів обґрунтування управлінських рішень;
набуття вмінь використовувати базові інструменти управління організацією.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати:методичні підходи до вивчення управлінської діяльності;принципи та основні
категорії менеджменту діяльності підприємств; поняття організації в системі
менеджменту та умови її ефективної діяльності з урахуванням впливу факторів
внутрішнього і зовнішнього середовища; особливості функціонування системи
менеджменту в підприємницьких і ринкових структурах;роль менеджменту у виробничогосподарській діяльності підприємства; особливості управління в нових умовах розвитку

ринкового середовища, за різних організаційно-правових форм підприємства; типи
структурної побудови підприємства, їх переваги і недоліки;основні принципи, функції,
взаємозв'язок процесів, методи, стратегії менеджменту підприємств;методику планування
на підприємствах та сферу його застосування; процес вироблення та прийняття
управлінських рішень для досягнення цілей підприємства;методи раціональної організації,
планування і контролю за діяльністю підприємств;організацію роботи менеджера на
підприємстві та вимоги, що висуваються до нього на сучасному етапі розвитку
суспільства; методи управління трудовим колективом підприємства; форми влади та
впливу на підлеглих, стилі і ситуаційні моделі керівництва; цілі та засоби комунікативної
політики підприємства.
вміти:організувати діяльність підприємства в цілому та безпосередньо
підпорядкованого персоналу на науковій основі; визначати та аналізувати фактори
зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, забезпечувати ефективність
діяльності підприємства на ринку товарів і послуг з урахуванням впливу цих факторів;
орієнтуватися в ролі ―власного‖ підприємства в динамічному зовнішньому середовищі;
формувати та використовувати конкурентні переваги на ринку товарів і послуг;
здійснювати аналіз і планування діяльності підприємства та формувати його стратегію
розвитку; будувати "дерево цілей", здійснювати вибір стратегії розвитку бізнесу;
розробляти систему менеджменту в різних організаційно-правових формуваннях;
визначати технологію розробки й прийняття управлінських рішень; приймати коректні
управлінські рішення на основі використання методів менеджменту, коригувати
діяльність підприємства, базуючись на виконанні основних функцій менеджменту;
аналізувати і проектувати організаційну і кадрову структуру та структуру управління
підприємством.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: немає
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Організація як об`єкт управління. Поняття ―організація‖. Ознаки та загальні риси
організацій як об'єктів управління. Поділ праці в організації та необхідність управління.
Організація як відкрита система. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації. Базові
моделі організації та відповідні до них концепціїуправління організацією.
Еволюція поглядів на сутність менеджменту. Співвідношення категорій
―управління‖, ―менеджмент‖, ―адміністрування‖, ―керування‖. Емпіричний підхід до
менеджменту. Управління як наука і мистецтво. Функції менеджменту.Цикл
менеджменту. Сучасне тлумачення ролі і сутності менеджменту.Менеджери в організації.
Ознаки діяльності менеджера. Розподіл управлінської праці. Сфери менеджменту. Рівні
менеджменту. Ролі менеджера в організації за Г. Мінцбергом. Якості, необхідні
менеджерам. Перспективна модель менеджера. Виникнення науки менеджменту та
напрямки еволюції управлінської думки. Передумови виникнення науки управління.
Підходи до класифікації напрямків розвитку науки управління. Загальна характеристика
еволюції наукових підходів до управління організаціями. Ранні теорії менеджменту.
Класична теорія менеджменту (школа наукового управління й адміністративна школа
управління): напрямки і цілі досліджень; основні здобутки; значення для сучасної
практики; обмеженість. Неокласична теорія менеджменту (школа людських стосунків та
школа організаційної поведінки): спрямованість досліджень; внесок у розвиток науки
управління; основні недоліки. Кількісна теорія менеджменту: основні ідеї; внесок
урозвиток теорії управління; напрямки використання досягнень.
Інтегровані підходи до управління. Спільні риси інтегрованих підходів
до управління. Сутнісна характеристика процесного, системного та ситуаційного підходів
до управління: основні ідеї; внесок у розвиток науки управління;практичне застосування.
Сучасні напрямки розвитку науки управління. Тенденція посилення технократичного
аспекту менеджменту. Орієнтація на технічні та технологічні нововведення. Гуманізація

управління. Глобалізація менеджменту. Об'єднання інтересів бізнесу, суспільства і
людини. Модель "конкуруючих цінностей" Р. Куінна.
Поняття і моделі прийняття рішень. Розширене та вузьке розуміння категорії
―прийняття рішень‖. Місце прийняття рішень у процесі управління. Моделі теорії
прийняття рішень: класична; поведінкова; ірраціональна. Процес прийняття рішень.
Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень. Етапи раціональної технології
прийняття рішень: діагноз проблеми; накопичення інформації про проблему;
опрацювання альтернативних варіантів; оцінка альтернатив; прийняття рішення.
Людський та організаційний фактори у процесі прийняття рішення. Індивідуальне та
групове прийняття рішень (модель Р. Роскіна, модель Врума-йеттона, модель ВрумаДжаго). Методи творчого пошуку альтернативних варіантів. Класифікація методів
творчого пошуку альтернативних варіантів. Методи індивідуального творчого пошуку
альтернатив. Методи колективного творчого пошуку альтернатив. Методи активізації
творчого пошуку альтернативних варіантів.
Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. Кількісні таякісні
методи. Можливості та сфери застосування аналітичних, статистичних,теоретико-ігрових
методів та методів математичного програмування.Інструменти обґрунтування
управлінських рішень. Кількісні та якісніметоди прогнозування. Сутнісна характеристика
методу ―платіжної матриці‖.Побудова ―дерева рішень‖ та вибір оптимального
варіанту.Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. Теоретико-ігрові методи.
Критерії теорії статистичних рішень: песимізму, оптимізму, коефіцієнту оптимізму,
Лапласа, жалю. Методи теорії ігор. Експертні методи прийняття рішень: метод простого
ранжування; метод вагових коефіцієнтів.
Поняття і сутність планування в системі управління. Поняття ―планування‖. Місце
планування серед функцій управління. Основні елементи системи планування. Етапи
процесу планування: визначення цілей; розробка стратегії; надання стратегії конкретної
форми.Типи планів в організації. Стратегічні та оперативні плани. Короткотермінові та
довготермінові плани. Завдання та орієнтири. Ситуаційні факторипланування.
Цілі управлінського планування. Поняття ―мета‖ в управлінні та класифікація цілей
організації. Вимоги до вірно сформульованих цілей. Традиційний процес постановки
цілей. Концепція управління за цілями (концепція МВО): сутність, основні етапи,
переваги та недоліки. Стратегічне планування в організації. Поняття ―стратегія‖.
Елементи стратегії. Рівні стратегії: загальнокорпоративна стратегія; стратегія бізнесу;
функціональна стратегія; піраміда стратегій. Процес стратегічного планування:
визначення місії фірми; зовнішній та внутрішній аналіз; SWOT-аналіз; визначення
конкретних цілей діяльності організації; аналіз стратегічних альтернативта вибір стратегії.
Методи вибору загальнокорпоративної стратегії. Вибір стратегії бізнесу (типові стратегії
за М. Портером). Функціональні стратегії.Надання стратегії конкретної форми. Тактичні
та оперативні плани.Програми. Політика. Стандартні операційні процедури. Правила.
Сутність функції організації та її місце в системі управління. Поняття ―організація‖
та ―організаційна діяльність‖. Основні складові організаційної діяльності. Організаційна
структура як результат організаційної діяльності: ступінь складності; ступінь
формалізації; ступінь централізації. Поняття ―схемаорганізаційної структури
управління‖.Основи теорії організації. Загальна характеристика класичної теорії
організації: універсальні принципи управління А. Файоля; модель ―ідеальної бюрократії‖
М. Вебера. Поведінковий підхід в теорії організації: системи організації за Р. Лайкертом.
Ситуаційний підхід в теорії організації: основні результати дослідження впливу
технології, розмірів організації, зовнішнього середовища і стратегії на організаційну
структуру. Сучасні напрямки розвитку теорії організації.
Основи організаційного проектування. Сутнісна характеристика проектування
робіт в організації. Методи проектування і перепроектування робіт в організації. Основні
положення моделі характеристик роботи Хекмена-Олдхема. Поняття, принципи

класифікації та базові схеми департаменталізації. Делегування повноважень: поняття;
елементи процесу делегування; типи повноважень (лінійні, штабні, функціональні).
Централізація і децентралізація. Діапазон контролю і фактори, що впливають на його
величину. Висока і плоска структури організації. Механізми вертикальної і
горизонтальної координації робіт і видів діяльності в організації.
Типи організаційних структур управління. Лінійна, функціональна, лінійнофункціональна, дивізіональна, матрична організаційні структури. Мережеві організаційні
структури. Переваги та недоліки різних типів організаційних структур. Фактори
формування організаційної структури управління. Методи вибору типу організаційної
структури. Управління організаційними змінами. Сутність організаційних змін. Модель
процесу організаційних змін К. Левіна. Загальна характеристика процесу організаційних
змін. Причини опору організаційним змінам. Стратегії подолання опору змінам. Вибір
тактики проведення організаційних змін.
Поняття і сутність мотивації. Мотивація як фактор забезпечення успіху
діяльності організації. Поняття "потреби", "спонукання", "стимули", "мотивація".
Внутрішнє і зовнішнє винагородження. Сутність мотивування. Зміст основних етапів і
послідовність їх реалізації в моделі процесу мотивації.
Теорії змісту мотивації. Сутність змістовного підходу до вивчення мотивації. Основні
положення ключових теорій змісту мотивації: теорії ієрархіїпотреб А. Маслоу, теорії ERG
К. Альдерфера, теорії набутих потреб Д. МакКлелланда, теорії ―мотиваційної гігієни‖ Ф.
Герцберга. Метод збагачення праці. Порівняльний аналіз теорій змісту мотивації.Теорії
процесу мотивації. Концепція процесного підходу до вивченнямотивації. Сутнісна
характеристика основних теорій процесу мотивації: теоріїсподівань В. Врума, теорії
справедливості С. Адамса, комплексної теорії мотивації Портера-Лоулера. Практична
цінність теорій процесу мотивації. Проблемимотивації в сучасній практиці управління.
Поняття та процес контролю. Поняття ―контроль‖ та його місце в системі
управління. Етапи процесу контролю: вимірювання процесів; порівняння реального
виконання із стандартами; оцінка та реакція. Модель процесу контролю. Види
управлінського контролю: попередній; поточний; заключний. Порівняльна характеристика
видів управлінського контролю. Класифікація інструментів управлінського контролю.
Фінансовий контроль та його основні складові. Сутність та складові операційного
контролю. Контроль поведінки працівників: модель; методи оцінки реального виконання;
прямий управлінський контроль; замінники прямого управлінського контролю.
Ефективність контролю. Основні характеристики ефективної системиконтролю.
Дисфункціональний ефект системи контролю та методи його подолання.
Поняття та природа лідерства. Співвідношення категорій ―вплив‖, ―влада‖,
―залежність‖, ―лідерство‖. Класифікація джерел влади в організації за Дж.Френчем та Б.
Рейвеном. Модель джерел влади К. Хейлса. Лідерство як механізм сполучення різних
джерел влади. Порівняльна характеристика менеджера і лідера. Теорія особистих якостей
лідера. Основна ідея і завдання підходу до вивчення лідерства з позицій особистих
якостей. Шкала найсуттєвіших характеристик лідера за Є. Гізеллі. Класифікація особистих
якостей успішних керівників за Р. Стогділлом. Основні результати досліджень теорії
особистих якостейлідера.
Концепції поведінки лідера. Поняття ―стиль керування‖ та ―діапазон стилів
керування‖. ―Теорія Х‖ і ―Теорія Y‖ Д. МакГрегора. Автократичний і демократичний
стилі керування. Концепція трьох стилів керування К. Левіна. Двофакторна модель
лідерства вчених університету штату Огайо. Концепція
лідерства Р. Лайкерта. Модель типів управління Р. Блейка та Дж. Моутон. Висновки за
результатами досліджень поведінкових концепцій лідерства.
Концепції ситуаційного лідерства. Загальна характеристика ситуаційного підходу до
лідерства. Континуум лідерської поведінки Танненбаума-Шмідта.

Модель ситуаційного лідерства Ф. Фідлера. Модель ситуаційного лідерства П.Херсі і К.
Бланчарда. Модель "шлях-мета" Хауса-Мітчелла. Основні здобуткиситуаційного підходу
до вивчення лідерства. Сучасні концепції лідерства. Сучасні підходи до лідерства як
поєднання традиційних та ситуаційного підходів. Концепція атрибутивного лідерства.
Модель харизматичного лідерства. Концепція перетворюючого (трансформуючого)
лідерства. Інтерактивні та сервісні керівники.
Поняття і процес комунікації. Поняття ―комунікація‖ та її роль в системіуправління
організацією. Елементи комунікації (відправник, одержувач, повідомлення, канал
комунікації, перешкоди комунікації). Модель процесу комунікації. Зміст основних етапів
процесу комунікації (формування концепції комунікації, кодування, передавання
повідомлення по каналу комунікації, декодування, інтерпретація та оцінка повідомлення,
зворотний зв‘язок). Міжособові та організаційні комунікації. Поняття "міжособові" та
"організаційні" комунікації. Усна, письмова та невербальна комунікації, їх форми,
переваги та недоліки. Ситуаційна модель вибору носія інформації Ленгела-Дафта.
Формальні та неформальні організаційні комунікації. Види формальнихкомунікацій:
низхідні, висхідні, горизонтальні. Роль неформальних комунікацій в системі управління.
Поняття "комунікаційна мережа". Типи комунікаційних мереж в групах. Централізовані й
децентралізовані комунікаційні мережі. Модель вибору типу комунікаційної мережі в
групі. Мережі неформальної комунікації. Відкриті комунікації та діалог. Управління
організаційними комунікаціями. Індивідуальні перешкоди на шляху ефективної
комунікації. Організаційні комунікативні бар‘єри. Шляхи подолання перешкод до
ефективної комунікації. Модель вибору стилю комунікації. Розвиток індивідуальних
навичок комунікації.
Ефективність діяльності організації. Поняття ―організаційна ефективність‖. Видова
класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова,загальноорганізаційна.
Особливості оцінки ефективності діяльності організації. Підходи до вивчення
організаційної ефективності: цільовий; системний; параметричний, з урахуванням фактора
часу. Критерії ефективності організаційної діяльності. Ефективність управління. Поняття
―ефективність управління‖. Підходи до визначення ефективності управління: цільовий;
функціональний; композиційний; множинний; поведінковий. Показники ефективності
управлінської діяльності. Напрямки підвищення ефективності управління організацією.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Аналіз господарської діяльності
1. КОД: ОК 10
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 8
4. ЛЕКТОР: викл. Степанова Н.О.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність
застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність до пошуку, оброблення
та аналізу інформації з різних джерел.
Спеціальні:Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної
та біржової діяльності; здатність обирати та використовувати відповідні методи,
інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування
підприємницьких, торговельних і біржових структур; здатність до бізнес-планування,
оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі
та біржової практики з урахуванням ризиків; здатність визначати та описувати
характеристики організації, аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати
обґрунтовані рішення; здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти
їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища та забезпечувати
досягнення цілей бізнесу в умовах нестабільного конкурентного бізнес-середовища.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних
цілях; застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;
організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для
формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності для подальшого використання на практиці; володіти методами та
інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й
функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: статистика та економічний аналіз, проектний аналіз, Економіка
підприємства (виробничого, торгівельного та біржових структур).
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сутність економічної діагностики, її види. Економічна діагностика якрозпізнавання
стану підприємства за непрямими і прямими ознаками. Місце економічноїдіагностики в
системі управління підприємством. Економічна діагностика і техніко-економічний аналіз:
спільні риси і відмінності. Основні чинники, що обумовлюютьвиокремлення економічної

діагностики в окрему галузь знань і сферу діяльності. Видиекономічної діагностики, їх
загальна характеристика.Методичний апарат та інструментарій економічної діагностики.
Використанняметодів, що основані на кількісній оцінці стану: зіставлення, порівняння,
індексний,пофакторний тощо. Економіко-математичні методи, сфера їх використання.
Зміст
діагностичних
процесів
в
галузі
оцінювання
конкурентного
середовищапідприємства. Система показників оцінки конкурентного середовища
підприємства. Вибірі оцінка стратегічної позиції підприємства на ринку. Оцінка
привабливості стратегічнихзон господарювання підприємства на ринку. Оцінка
конкурентного статусу підприємствана ринку. Особливості управління портфелем
стратегічних зон господарюванняпідприємства на ринку.
Конкуренція як основний зміст відносин між підприємствами в умовах ринку.
Параметри оцінки конкурентів. Визначення пріоритетних конкурентів на ринку.
Підходидо аналізу конкурентів.Карта стратегічних груп як інструмент аналізу
внутрішньогалузевої конкуренції.Результати аналізу стратегічних груп та їхнє
застосування. Джерела й методи одержанняінформації для аналізу діяльності
конкурентів.Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємствконкурентівна досліджуваному ринку.
Конкурентоспроможність підприємства: сутність, проблеми визначення й
оцінки.Поняття конкурентоспроможності підприємства. Еволюція поглядів щодо
джерелконкурентних переваг. Оцінка конкурентоспроможності підприємства за М.
Портером.Ринкова конкурентоспроможність.Конкурентний статус підприємства, його
оцінка. Конкурентний статус увизначенні І. Ансоффа, методичні аспекти обчислення його
рівня.
Конкурентоспроможність продукції: сутність і особливості оцінки. Основніаспекти
визначення конкурентоспроможності продукту: корисність, ціна споживання таздатність
пропозиції. Особливості оцінки конкурентоспроможності продукції порівняно
зконкурентоспроможністю підприємства. Інформаційна база оцінки.Процедура оцінки
конкурентоспроможності промислової продукції. Основніетапи оцінки, завдання кожного
з них. Особливості вибору аналогів та базових зразків.Склад ціни споживання.
Інтегральна оцінка конкурентоспроможності виробу.
Підприємство як майновий комплекс. Статична і динамічна концепціїпідприємства
та їх відображення у методичних підходах до оцінки майна. Затратна оцінкамайна. Ціна
майна, що «входить» у баланс і «виходить» з балансу. Фізичне,функціональне,
технологічне й економічне старіння майна і врахування його зношеності увідновній
оцінці. Ліквідаційна оцінка майна підприємства-банкрута.Справжня економічна вартість
підприємства як цілісного майнового комплексу.
Сутність
управлінської
діагностики
та
організація
її
проведення.
Управлінськадіагностика як особлива дослідницька діяльність. Своєрідність проведення
діагностики йможливостей використання попередніх результатів. Систематизація
інформації длядослідження.Діагностика структури управління та якості управлінських
рішень. Ознайомленняз формальною організаційною структурою, визначення її типу.
Оцінка відповідностіоргструктури стратегії підприємства. Оцінка параметрів: гнучкості,
надійності,оперативності, якості рішень.
Поняття
виробничого
потенціалу.
Характеристики
виробничого
потенціалупідприємства. Системні характеристики. Структурні характеристики.
Кількісніхарактеристики. Якісні характеристики. Історичні умови формування та
функціонуваннявиробничого
потенціалу.
Соціально-економічні
наслідки
його
використання. Оцінюваннявиробничого потенціалу. Ресурсний, структурний і цільовий
підходи до визначеннявиробничого потенціалу. Показники оцінки виробничого
потенціалу. Результати оцінкиВП та їхнє застосування.
Основні
моделі
фінансової
діагностики,
їх
характеристика.
Дескриптивні,предикативні і нормативні моделі фінансової діагностики, їх сутність,

особливості і сферавикористання. Методичні проблеми дескриптивних моделей.
Побудова системианалітичних коефіцієнтів, методика їх обчислення і способи оцінки.
Предикативні моделі
у прогнозуванні майбутнього фінансового стану.Система показників фінансового
стану підприємства. Діагностика за показникамиліквідності, фінансової стійкості,
обіговості, рентабельності.
Економічна безпека підприємства: сутність, основи оцінки. Поняття
економічноїбезпеки підприємства. Конкретизація поняття безпеки за різними ознаками.
Економічнабезпека підприємства як стан найбільш ефективного використання
корпоративнихресурсів. Функціональні складові економічної безпеки: фінансова, технікотехнологічна,інформаційна та інші.Методичний апарат діагностування економічної
безпеки.
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изд., доп. и перераб. — М.: Финансы и статистика, 2002.
9. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. — 4-е изд., перераб. и доп.
/Фатхутдинов Р.А. — М.: Дело, 2011.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Стратегічне управління
1. КОД:ОК 11.
2. РІК НАВЧАННЯ: третій
3. СЕМЕСТР: 5
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ: ЗК.2, ЗК.4, ЗК.5,
ЗК.6, ЗК.9, ФК.1, ФК.2, ФК.4, ФК.5, ФК.6, ФК.8, ФК.9, ФК.10.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни: освоєння інструментарію, розроблення стратегій підприємства
і вибору стратегічних альтернатив; розвиток навичок стратегічного мислення та
практичного застосування методологічного апарату дисципліни; оволодіння методом
кейс-аналізу, навичками аналітичного обґрунтування розв‘язання стратегічних проблем.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати: головні поняття, загальні та спеціальні методи й інструментарій
стратегічного планування в сучасних умовах ведення бізнесу; формулювати місію, дерево

цілей підприємства; встановлювати стратегічні розриви на підприємстві; розробляти
стратегії в залежності від рівня їх ієрархії.
вміти: досліджувати й аналізувати внутрішнє і зовнішнє середовища підприємства;
виділяти стратегічні зони господарювання; вибирати та формувати стратегічний набір;
обґрунтовувати вибір стратегії функціонування за допомогою матричних методів;
оцінювати вибрану стратегію; обґрунтовувати внесення змін у стратегічні документи у
зв‘язку зі зміною стану зовнішнього середовища.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: економіка підприємства
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття, зміст і значення стратегії, еволюція концепцій. Стратегія і розвиток
бізнесу як наука, її виникнення та призначення. Необхідність, зміст і значення стратегії
суб′єкта ринкової економіки. Еволюція систем планування розвитку підприємства.
Наукові методи дослідження стратегії і їх застосування.
Стратегічний аналіз середовища підприємства. Зовнішнє середовище підприємства
та його фактори. Внутрішнє середовище підприємства і його елементи. Сканування,
моніторинг та прогнозування середовища. Аналіз галузі та конкуренції в ній. Вплив
існуючих конкурентів на діяльність підприємства. Вплив потенційних конкурентів на
діяльність підприємства. Вплив постачальників на діяльність підприємства. Вплив
споживачів на діяльність підприємства. Тиск товарів-замінників на діяльність
підприємства. Складання стратегічного балансу підприємства.
Формування місії, цілей та стратегії підприємства. Суть, значення і вимоги до
формування місії. Процес вибору місії та характеристика головних його етапів. Поняття,
значення та вимоги до формування цілей. Процес вибору цілей і характеристика
визначаючих чинників. Показники вимірювання цілей. Стратегічна сегментація.
Загальна характеристика стратегії підприємства. Ієрархія стратегій. Вимоги до
стратегічного набору. Корпоративна стратегія, її типи. Стратегія бізнесу та її типи.
Стратегії найменших сукупних витрат, диференціації та зосередження, їх переваги та
недоліки, ризики та умови використання. Функціональні стратегії та їх типи. Операційні
стратегії.
Вибір та оцінювання стратегій підприємства. Методика вибору стратегій та їх
альтернатив. Основні чинники вибору стратегічних альтернатив. Оцінювання вибраної
стратегії розвитку підприємства. Визначення рівня ризику реалізації стратегії.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Мікроекономіка і макроекономіка
1. КОД: ОК 12
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР:к.п.н., доц. Яковенко О.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ: ЗК.1, ЗК.2, ЗК.6,
ФК.1, ФК.3, ФК.5.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни: надання знань про базові положення мікроекономічної теорії;
прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу;
підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічній теорії;
формування уявлень про структуру національної економіки; вивчення основ взаємодії
секторів економіки на макрорівні; формування макроекономічних потоків; вивчення
взаємозв'язків в національній економіці, розуміння умов формування рівноваги і причин
виникнення макроекономічної нестабільності; обґрунтування місця і значення фінансової
і кредитно-грошової систем у функціонуванні національного господарства
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати: закономірності функціонування сучасної економіки на мікрорівні; основні
поняття, категорії і інструменти мікроекономіки і прикладних економічних дисциплін;
основи побудови, розрахунку і аналізу сучасної системи показників діяльності
господарюючих суб'єктів на мікрорівні; основні теоретичні положення і ключові
концепції усіх розділів дисципліни, напрями розвитку економічної науки; закони
функціонування ринку і засобів його регулювання;закономірності функціонування
сучасної економіки на макрорівні; основні поняття, категорії і інструменти
макроекономіки; особливості провідних макроекономічних шкіл; основні особливості
української економіки.
вміти: використовувати методи економічної науки у своїй професійній і
організаційно-соціальній діяльності; виявляти проблеми економічного характеру при
аналізі конкретних ситуацій на мікрорівні і пропонувати способи їх рішення і оцінювати
очікувані результати; використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких
завдань сучасні технічні засоби і інформаційні технології; самостійно досліджувати
економічну літературу на росіянинові і іноземній мові. аналізувати у взаємозв'язку
економічні явища, процеси і інститути на макрорівні; виявляти проблеми
макроекономічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх
рішення; використовувати джерела економічної інформації; аналізувати дані вітчизняної і
зарубіжної статистики про соціально-економічні явища і процеси, виявляти тенденції зміни
макроекономічних показників.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень
8. ЗМІСТ КУРСУ:

Місце
мікроекономіки в системі економічних наук. Проблема вибору
оптимального рішення. Три фундаментальні проблеми економіки : "Що виробляти"?, "Як
виробляти"? і "Для кого виробляти"? Принципова важливість обмеженості ресурсів.
Економічні обмеження. Закони компенсації : межа (крива) виробничих можливостей ("Що
виробляти"?), ізокванта, або крива рівного продукту ("Як виробляти"?), крива Лоренца
("Для кого виробляти"?). Компроміс суспільства між ефективністю і рівністю.
Альтернативні витрати (витрати знехтуваних можливостей). Компроміс індивіда між
споживанням (доходом) і дозвіллям. Парето-оптимум. Методологія мікроекономіки.
Вербальний метод викладу. Аналітичний метод викладу. Графічний метод викладу. Ринки
і ціни. Крива трансформації.
Сукупний попит. Закон попиту. Графічне відображення закону попиту. Сукупна
пропозиція. Закон пропозиції. Графічне відображення закону пропозиції. Фактори
зміщення кривой предложения: цены на ресурсы, технологии, налоги и дотации, цены на
другие товары, ожидания производителей, автономные изменения численности
продавцов.
Еластичність попиту та пропозиції. Коефіцієнти еластичності попиту та
пропозиції. Перехресна еластичність попиту та пропозиції. Взаємодія попиту, пропозиції
та ціни. Ринкова карусель попиту та пропозиції. Визначення параметрів рівноваги
(рішення задач).
Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Чинники, що впливають на
рівновагу. Рівноважна ціна і рівноважний об'єм. Надлишки споживача і виробника.
Рівновага по Вальрасу і Маршаллу. Павутиноподібний хід наближення до точки
рівноваги. Нерівноважні стани ринку. Нерівновага і недолік інформації. Використання не
рівноважних і рівноважних ситуацій в діяльності економіста-практика. Динаміка
рівноважної ціни в часі. Зміна точки рівноваги при зміщеннях кривих попиту і пропозиції.
Умова ринкового саморегулювання. Визначення параметрів рівноваги. Прогнозування
ринкового попиту. Короткостроковий і довгостроковий періоди в економіці.
Корисність благ і теорія споживчої поведінки. Корисність: психологічні і
економічні корені цього поняття. Кардиналізм. Загальна корисність і її динаміка.
Гранична корисність благ і споживча рівновага. Граничні величини в економічній теорії.
Гранична корисність. Закон убиваючої граничної корисності, графік. Закон рівних
граничних корисностей на одиницю витрат. Бюджет споживача і величина закупівель.
Концепція раціонального споживача, максимізація загальної корисності. Значення і
обмеженість ординалізму.Функція корисності. Споживча рівновага.
Бюджетна лінія. Зміщення бюджетної лінії і його чинники. Криві байдужості.
Карта кривих байдужості. Аналіз кривих байдужості для пояснення вибору. Гранична
норма заміщення. Ефект заміщення. Ефект доходу. Надлишок споживача. Якість товару,
крива Енгеля. Ящик Эджуорта і елементи теорії переговорів.
Закон падаючої прибутковості. Виробнича функція. Чинники виробництва.
Визначення продуктивності чинника виробництва. Середня і гранична продуктивність, їх
динаміка із зростанням об'єму використання. Графічне відображення середньої і
граничної продуктивності змінного чинника. Коефіцієнт еластичності випуску від
змінного чинника. Графічне представлення виробничої функції двох чинників. Ізокванта.
Функція доходу. Сукупний і граничний дохід, їх графічне відображення. Види ринків.
Постійні витрати, їх графік. Компоненти постійних витрат : оренда землі, виплата
відсотків по позиках, мінімальні витрати на зміст устаткування, оплата кістяка персоналу,
витрати на НДВКР, частина амортизаційних відрахувань. Змінні витрати (TVC), їх графік.
Компоненти змінних витрат : сировина, напівфабрикати, енергія, основна частина
заробітної плати, фізичний знос першого роду. Функція витрат виробництва. Середні,
сукупні і граничні витрати, їх графіки. Коефіцієнт еластичності витрат від випуску.
Витрати виробництва в довгостроковому періоді. Прибуток. Відображення прибутку в р,Q
– координатах.

Совпадение графиков спроса, цен, среднего и предельного дохода при
совершенной конкуренции (D = P = AR = MR). Прибуток. Відображення прибутку в
Р,С,Q – координатах. Екстремальний аналіз функції прибули. Максимізація прибули в
умовах досконалої конкуренції. Умова максимального прибутку на досконалому ринку.
Вплив досконалого ринку на зниження прибутку.
Поняття монополії. Основні риси монопольного ринку. Характер барьєрів, що
обмежують доступ до галузі. Поведінка фірми-монополіста и наслідки монополізації.
Монополістичні переваги як стимул. Цінова дискримінація, ії передумови и різновидності.
Екстремальний аналіз функції прибутку в умовах монополії. Максимізація прибули в
умовах монополії. Умова максимального прибутку монопольного виробництва.
Поняття олігополії. Доступ в олігополію. Форми олігополістичних утворювань.
Квоти та змова. Олігополістічне ціноутворення. Ламана крива попиту. Таємна угода.
Лідерство
в
цінах.
Принцип
«витрачання
плюс».
Не скоординована олігополія. Відсутність змови і загальної мети у фірм-приватників.
Графік вибору оптимального обсягу виробництва при не скоординованої олігополії.
Модель ламаної кривої попиту, розриви кривої граничного доходу.
Картелі. Мета фірм-членів картелю. Монополістичний прибуток. Типова угода:
квоти виробництва або розділ ринків, єдині ціни, загальна політика по відношенню
постачальникам чинників виробництва (в першу чергу - профспілкам). Картель як
найбільш поширена форма реальної монополізації ринку. Заборона картелів в більшості
країн. Картелеподібна структура ринку. Мета фірм-учасниць - рівновага Курного,
максимізація олигополістической прибули. Механізми координації дій олігополістів :
лідерство в цінах; схема "витрачання плюс".
Області можливого попиту, максимальна функція попиту, модель монополістичної
конкуренції, подвійність функції попиту, значення реклами для монополістичної
конкуренції. Диференціація продукту як основний чинник обмеження конкуренції в
умовах
монополістичної
конкуренції.
Сегментація
ринку
і
отримання
квазімонополістичної позиції дрібним виробником. Можливість підвищення цін. Чинники
диференціації продукту (якість, сервіс, реклама). Дійсна і уявна диференціація продукту.
Цінова і нецінова конкуренція. Переважання нецінової конкуренції в сучасних умовах.
Диференціація продукту як спосіб ринкової адаптації промисловості. Гостра цінова
конкуренція як наслідок слабкої диференціації продукту. Посилення міжнародної
конкурентоспроможності товарів за рахунок диференціації.
Поняття чинників виробництва. Пропозиція робочої сили. Поняття альтернативних
чинників виробництва. Вибір альтернативних чинників виробництва на основі їх
граничної продуктивності. Суб'єкти ринків ресурсів. Вторинність попиту на ресурси по
відношенню до попиту на готову продукцію. Виробнича функція. Чинники виробництва.
Ринки чинників виробництва. Граничний продукт і граничний продукт в грошовій формі.
Графіки граничного продукту в грошовій формі для умов досконалої і недосконалої
конкуренції. Правило рівності граничного продукту в грошовій формі і граничних витрат
на ресурс (MRP = MRC) як спосіб максимізації прибули (мінімізації збитків). Оптимальні
пропорції використання різних ресурсів.
Предмет макроекономіки. Її місце в системі економічних наук. Показники
макроекономіки. Способи розрахунку валового національного продукту. Номінальний і
реальний валовий продукт. Вирішення завдань.
Поняття економічної рівноваги. Модель кругових потоків. Класична модель
рівноваги. Неокласична модель рівноваги. Кейнсианська модель рівноваги. Аналітична
модель рівноваги.
Поняття бюджетно-податкової політики. Фіскальна експансія. Мультиплікатор.
Вбудовані стабілізатори економіки. Переваги і недоліки фіскальної політики. Головні
відкриття Кейнса і догми кейнсіанства. Хрест Кейнса як модель економічної рівноваги.
Ефективне споживання. Бюджетна експансія. Параметри хреста Кейнса.

Гроші і грошові агрегати. Кількісна теорія грошей. Попит на гроші. Пропозиція
грошей. Рівновага на грошовому ринку і його моделі. Поняття кредитно-грошової
політики. Інструменти монетарної політики. Досягнення фінансової стабільності.
Монетарна експансія. Залежність ВВП від відсотка: LM-модель. Віддзеркалення
монетарної експансії на LM-модели
Залежність ВВП від відсотка: IS-модель. Бюджетна експансія в IS- моделі. Модель
подвійного рівноваги: IS-LM модель. Ефективність монетарної експансії. Відносна
справедливість позицій Кейнса і Фрідмена
Моделі відкритої економіки. Бюджетна експансія в умовах гнучкого курсу.
Монетарна експансія в умовах гнучкого курсу. Бюджетна експансія в умовах фіксованого
курсу. Бюджетна експансія в умовах фіксованого курсу
Фіскальна і монетарна політика. Проблеми стабілізаційної політики. Внутрішній і
зовнішній часовий лаг. Недосконалість економічної інформації. Мінливість економічних
очікувань. Неоднозначність історичних аналогій. Активна і пасивна політика. Довільна
політика і політика твердого курсу. Вибір макроекономічної політики.
Попит та пропозиція робочої сили. Поняття безробиття. Види безробиття. Причині
примусового безробиття. Особливості питання попиту на робочу силу. Особливості
пропозиції робочої сили. Боротьба з безробіттям. Стагфляція.
Елементи системи зовнішньоекономічної діяльності. Теорії зовнішньої торгівлі.
Складові вигоди зовнішньої торгівлі. Регулювання міжнародних торгових відносин.
Глобалізація
Суть і чинники економічного зростання. Економічне зростання і крива
економічних можливостей. Неокейнсіанські моделі економічного зростання. Неокласичні
моделі економічного зростання. Модель Солоу. «Золоте правило» економічного
зростання.
Держбюджет як показник макроекономіки. Типи бюджетів. Державний борг.
Кількісна оцінка бюджетного дефіциту і державного боргу. Показники запасу. Показники
потоку. Показники порівняння. . Причини стійкого дефіциту і збільшення боргу.
Первинний дефіцит і самовідтворення боргу. Умови зниження тягаря довга.
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высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» и
экономическим специальностям] / В.Д. Камаев, М.З. Ильчиков, Т.А. Борисовская –
Москва: КНОРУС, 2011 – 382с.
4. Курс экономической теории: [Учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям] / М.Н.
Чепурин [и др.]; Московский государственный институт международных отношений
(МГИМО-Университет), МИД РФ; под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой –Киров: АСА,
2011 -880 с.
5. Нуреев P.M. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. -2-е изд., изм. - М.:
Норма, 2001. - 572 с.
6. Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроэкономики» Р.М. Нуреева /
гл. ред. Р.М. Нуреев. – М.: Норма, 2005. -432 с.
7 Резник С.Д. Макроэкономика [Электронный ресурс]: практикум: учебнометодическое пособие / С.Д. Резник, С.Г. Чувакова –Москва: Финансы и статистика, 2010
-216 с.

5. Селищев А.С. Макроэкономика. 3-е изд. –СПб.: Питер, 2005. -464 с.
6. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник. -6е изд., испр. и доп. –М.: Высшее образование, 2006. – 654 с.
7. Фахретдинова Г.Р. Экономика. Макроэкономика: [учебное пособие для
студентов всех форм обучения, обучающихся по всем направлениям и специальностям] /
Г.Р. Фахретдинова, Т.Н. Яковлева; ФГБОУ ВПО УГАТУ – Уфа: УГАТУ, 2011 -167 с.
8. Экономика. Макроэкономика : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению 080100 «Экономика» и экономическим
специальностям] / И.В. Дегтярева [ и др.]; ФГБОУ ВПО УГАТУ –Уфа: УГАТУ, 2011.229
с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Операційний менеджмент
1. КОД: ОК 13
2. РІК НАВЧАННЯ: четвертий
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц.Сорока Л.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ: ЗК.1, ЗК.2, ЗК.6,
ЗК.7, ЗК.8, ФК.1, ФК.2, ФК.5, ФК.7, ФК.10.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни:усвідомлення того, що операційна система є однією з
найважливіших складових будь-якої організації, а спеціалісту в галузі управління потрібні
ґрунтовні знання основ та категорійного апарату операційного менеджменту; засвоєння
принципів та методів раціонального організування, планування і контролювання за
функціонуванням операційних систем різних видів; набуття вмінь щодо розроблення
операційної стратегії підприємства; набуття вмінь щодо обґрунтування рішення стосовно
створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного
функціонування;
забезпечення
якості
результатів
операційної
діяльності
організації;отримання знань щодо особливостей операційного менеджменту на
підприємствах різних галузей.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати:методи управління операційними процесами; операційну концепцію
функціонування підприємства;вплив операцій на підвищення якості та зниження
собівартості продукції;організаційні засади побудови операційної системи
вміти: планувати операційний процес та бізнес; застосовувати сучасні методи
оцінки ефективності операційної системи;формувати операційну стратегію і
тактику;обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи, підтримання
належного режиму її поточного функціонування; здійснювати менеджмент якості та
управляти продуктивністю операційної діяльності організації.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: теорія і організація менеджменту, економіка підприємства, планування
і контроль діяльності суб‘єктів господарювання.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію.
Об‘єктивні закономірності управління виробництвом (операційною діяльністю).
Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.Категорія
«операційна діяльність» та «виробнича діяльність», їх взаємозв‘язок та розбіжність.
Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики.Сутність і

місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Взаємозв‘язок
операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту.
Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток
теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем.Взаємозв‘язок між категоріями
«операційна функція», «операційний менеджер», «операційна система», «операційний
процес», «операція».Особливості операційного менеджменту: цілі та основні
завдання.Структура процесу реалізації операційного менеджменту. Функціональна
характеристика операційного менеджменту.
Коло стратегічних питань, що вирішується у операційному менеджменті.Сутність
та
етапи
розробки
операційної
стратегії.
Виражена
компетентність
підприємства.Формування стратегії виробництва товару. Вплив життєвого циклу на
операційну стратегію.Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на
процесі, сфокусований на продукті та процес, який повторюється. Порівняння стратегій
процесів.Особливості сфери послуг, які впливають на операційну стратегію.Застосування
«дерева рішень» у проектуванні продукту або процесу.
Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система
як об‘єкт управління. Особливості та властивості операційної системи.Елементи
операційної системи: підсистема забезпечення, трансформуюча підсистема та підсистема
планування і контролю. «Входи» та «виходи» операційної системи.Класифікаційні
підходи до операційних систем. Специфічні риси одиничної операційної системи.
Особливості операційної системи серійного типу. Характеристика операційної системи
масового виробництва. Операційна система з безперервним процесом як різновид
операційної системи масового виробництва.
Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних
факторів операційної діяльності. Продукт (послуга) як результат операційної діяльності
підприємства.Операційні процеси організації - динамічна основа функціонування та
розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів.
Типи операційних процесів, їх ознаки.
Організація операційного процесу у просторі: технологічний та предметний
напрями спеціалізації.Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства.
Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за
фазами операційного циклу підприємства.
Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та
факторів проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід до розробки операцій.
Відмінності між проектуванням продукту та послуги. Розгортання функції якості як
можливість залучення споживача до операційного процесу.
Сучасний рівень розвитку виробничих та невиробничих операційних
систем.Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Проектування
виробничих потужностей: аргументи на користь створення великих централізованих та
невеликих децентралізованих підприємств. Проектування та місце розташування
підприємства: фактори мікро- і макросередовища.
Розміщення обладнання та робочих місць для виробництва: поопераційне
функціональне, потокове лінійне та фіксоване позиційне планування. Проектування робіт
і нормування праці.Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування
операцій, сукупне планування. Базові стратегії планування.
Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання і основні
вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного
управління. Види систем оперативного управління виробництвом. Організація
диспетчеризації операційної діяльності.
Контролювання операційного процесу: значення й технологія. Контролювання
якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Контролювання запасів.

Роль, завдання та принципи управління матеріальними ресурсами та запасами.
Управлінські рішення у сфері управління запасами та пов‘язаними з ними витратами.
Особливості управління запасами залежного та незалежного попиту. Виштовхувальні та
витягувальні системи.
Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Розподіл та кооперація праці.
Мотивування роботи. Основи нормування праці. Методи нормування праці та часу.
Хронометраж.
Сутність проектного підходу до управління організацією. Значення та основні
завдання в процесі управління проектами.
Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за
допомогою діаграм Г. Гантта. Розклад проектів. Контроль проектів. Методи сітьового
планування: переваги га недоліки. Техніка управління проектами методом оцінювання та
розгляду програми (PERT) та методом критичного шляху (СРМ).
Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. Показники
якості та методи їх оцінювання.
Основні підходи щодо менеджменту якості. Планування якості. Організаційне
забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Аналіз існуючих програм забезпечення
якості: підхід У.Е. Демінга, Д. Джурана, П. Кросбі, К. Ісікави. Підхід з позицій загального
менеджменту якості. Розвиток програми забезпечення якості. Система стандартів
ISO9000.
Показники результативності функціонування виробничих та невиробничих
операційних систем.Продуктивність операційної діяльності як міра результативності
операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. Моделювання
процесу управління продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на
динаміку продуктивності. Шляхи підвищення її продуктивності.
10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.
Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб. / В.О.
Василенко, Т.І. Ткаченко. - 2-ге вид., виправл. і допов. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 532 с.
2.
Гевко І.Б. Операційний менеджмент : навч. посіб. / І.Б. Гевко. - К.: Кондор,
2005. - 228 с.
3.
Гэлловэй JI. Операционный менеджмент. Принципы и практика /
Л.Гэлловэй. - СПб. : Питер, 2002. — 320 с.
4.
МикитенкоН.В. Операційний менеджмент. Практикум : навч. посіб. / Н.В.
Микитенко. - К.: КНТЕУ, 2009. - 197 с.
5.
СтивенсонВ. Дж. Управление производством : пер. сангл. / В. Дж.
Стивенсон. - М. : ООО Изд-во «Лаборатория базових знаний», ЗАО «Изд-во Бином» 1999.
- 926 с.
6.
Сумець О.М. Основи операційного менеджменту : підручник [для студ.
ВНЗ] / О.М. Сумець. - К.: Професіонал, 2005. - 414 с.
7.
Ханна М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача :
підручник / М.Д. Ханна. - К. : Віпо, 2003. - 225 с.
8.
Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент : пер. с англ. - 10е изд. / Р.Б. Чейз, Ф.Р. Джейкобз, Н. Дж. Аквилано. - М.: Вильямс, 2007. - 1184 с
11. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
12. МОВА НАВЧАННЯ: українська
13. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Комунікативний менеджмент
1. КОД: ОК 14
2. РІК НАВЧАННЯ: третій

3. СЕМЕСТР: 6
4. ЛЕКТОР:викл. Ткач К.О.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ: ЗК.1, ЗК.2, ЗК.6,
ЗК.7, ЗК.8, ФК.1, ФК.2, ФК.5, ФК.7, ФК.10.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни:оволодіння знаннями з концепції комунікативного
менеджменту та навичками використання методів вербального, невербального
спілкування в управлінській діяльності. Створення позитивного іміджу управлінця для
забезпечення високого рівня професійності на основі прийняття ефективних
управлінських рішень.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати:своєрідність управління процесом спілкування в різних типах організацій
(державній, приватній, громадській); принципи формування ефективних комунікацій
організації; психологічні засади стимулювання роботи працівників; своєрідність
конфліктів та способи їхнього розв‘язання в комунікаційній сфері; принципи та
технологію організації та проведення нарад; засади прийняття групового рішення
вміти:виробити навички і вміння ефективного спілкування (читати невербальну
інформацію, точно передавати інформацію); виробити вміння визначати структуру групи,
згуртовувати колектив;навчитися користуватися способами заохочення і активізувати
мотивацію штатних і позаштатних працівників; навчитися знаходити причини конфліктів,
проводити аналіз конфлікту, раціонально поводитися в конфліктній ситуації проводити
переговори, виступати як фасилітатори, посередники, експерти у процесі розв‘язання
конфліктів в організації, навчитися проголошувати промови, організовувати та проводити
наради, вести ефективні телефонні розмови і ділову кореспонденцію; навчитися
використовувати засоби психологічного впливу в роботі з персоналом організації та
опиратися чужому впливу; бути здатним застосовувати засоби комунікаційного
менеджменту для створення позитивного іміджу організації.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ зі спеціальності з основами наукових досліджень, теорія і
організація менеджменту.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Комунікативний менеджмент: поняття, цілі та роль в управлінні організації.
Поняття ―комунікація‖ та її роль в системі управління. Модель процесу комунікації.
Основні етапи процесу комунікації: формування концепції обміну інформацією,
кодування та вибір каналу, передавання повідомлення, декодування, усвідомлення змісту
ідеї відправника, зворотній зв‘язок. Змістовна характеристика етапів процесу комунікації.
Значення формальних і неформальних структур в комунікативних відносинах. Висхідні,
низхідні та горизонтальні комунікації. Управління комунікаціями в корпорації, фірмі,
організації тощо.
Культура мови і мовлення. Техніка та правила мовлення. Етикет мовленнєвого
спілкування. Тональність, як складова мовленнєвого спілкування
Комунікативна компетентність особистості. Професійно-педагогічна комунікація.
Комунікативно-мовленнєві уміння Інформаційно-інструментальні уміння Організаційнотехнологічні вміння Невербальні вміння.Інформаційно-пошукові комунікативні вміння.
Мовна й комунікативна компетенції мовців.
Організація спілкування та взаємодії. Форми та типи взаємодії в діловому
спілкуванні.Мова як основний засіб вербальної комунікації. Основні функції мови.
Мовлення, мовленнєва діяльність. Види мовленнєвої діяльності. Невербальні засоби
комунікації. Типологія невербальних засобів комунікації. Організація просторового
середовища. Віртуальне спілкування.
Стилі спілкування. Стилі лідерства. Ритуальний, маніпулятивний, гуманістичний
стилі спілкування. Стиль спілкування викладача. Стиль педагогічного спілкування.Моделі
спілкування, моделі спілкування викладача. Сутність та особливості маніпуляції у

спілкуванні. Поняття і причини маніпуляції в діловій комунікації: типологія
маніпуляторів і маніпуляцій; способи захисту від маніпуляцій у діловій комунікації; прийоми маніпуляцій.
Сутність комунікативного вампіризму. Типи комунікативних вампірів.Психологічне
айкідо. Психологічний захист.Теоретична сутність трансакцій та трансактного аналізу.
Структурний та функціональний аналіз, як складові трансактного аналізу.Транзактна
медійна комунікація: сутність та атрибути. Нове поняття аудиторії. Цифровий формат як
загальний параметр нових комунікаційних технологій.Аналіз життєвих сценаріїв та
психологічна характеристика ігор, у які грають люди.
Сутність сприйняття та розуміння людини людиною. Чинники, що впливають на
сприйняття і розуміння людини людиною. Вміння слухати, як необхідна умова сприйняття
та розуміння людини людиною. Види слухання. Бар‗єри ефективного слухання.
Імідж в структурі комунікаційного простору. Типи іміджів. Процес формування
іміджмейкера як професіонала. Іміджмейкери керівників, політичних діячів, бізнесменів,
поп-зірок. Складові, від яких залежить перехід людини в статус відомої. Поняття
корпоративного іміджу, етапи його формування. „Я-концепція‖ та самооцінка.
Роль комунікації в управлінні організацією. Комунікація і інформація. Ділова
комунікація: сутність і зміст. Підходи до розуміння сутності ділової комунікації. Цілі і
функції комунікації в організації. Комунікаційна функція керівника організації.
Класифікація форм ділової комунікації: наради, офіційні і протокольні заходи, зустрічі,
прийоми, бесіди, виступи, письмові документи. Діалог і дискусія як найбільш загальна
форма ділових комунікацій. Різновиди діалогу. Інші форми ділових комунікацій: пресконференція, брифінг, презентація, прийом з особистих питань. Ділові переговори як
основна форма ділової комунікації.
Значення емоцій у спілкуванні. Емоції під час ділового спілкування. Психологічні
особливості ведення переговорів. Переговори як комунікативний процес. Предмет
переговорів. Етапи підготовки і проведення переговорів.Підходи до проведення
переговорів: конфронтаційний (торг) і партнерський. Прогноз і аналіз можливих варіантів
переговорів. Оцінка ефективності переговорів.Виступ перед аудиторією як
комунікативний процес. Типологія публічних виступів. Структура і модель публічного
виступу. Формати виступів у суспільно-політичній сфері.
Управління увагою. Прийоми привертання уваги. Активізація слухачів.
Аргументація. Види аргументів.Спілкування з „важкими людьми‖. „Важкі боси‖ та їх
характеристика.Модель конфлікту як процесу. Предмет конфлікту, фази його розвитку.
Наслідки кризових комунікацій. Основні правила протидії виникненню конфлікту. Форми
роботи з кризовими комунікаціями. Стилі поведінки при конфлікті, система Томаса
Кілменна. Управління конфліктною ситуацією. Механізми комунікативного впливу в
кризових ситуаціях.
11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Гойхман О. Я. Речевая коммуникация: Издательство: Инфра-М, 2008. – 207 с.
2. Дик Улла. Эффективная коммуникация. Приемы и навыки: Издательство:
Гуманитарный центр, 2007. – 188 с.
3. Ділові контакти з іноземними партнерами: Навч.-практ. посібник для бізнесмена. –
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9. Мерманн Элизабет. Коммуникация и коммуникабельность: Издательство:
Xарьков:
Изд-во
Гуманитарный
Центр,
2007.
–
296
с.
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008977.djvu
10. Моисеева И.П. Коммуникационный менеджмент: учебное пособие. – Томск, Издво ТПУ, 2007. – 104.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Маркетинг
1. КОД: ОК 15
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц.Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ: ЗК.1, ЗК.2, ЗК.6,
ЗК.7, ЗК.8, ФК.1, ФК.2, ФК.5, ФК.7, ФК.10.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни:вивчення основних понять, систем і алгоритмів маркетингу;
набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань; формування
вмінь творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати:сутність, цілі та завдання маркетингу на рівні підприємства та на рівні
держави;особливості застосування концепції маркетингу на сучасному ринку;значення,
завдання та особливості організації маркетингових досліджень;сутність і завдання
маркетингового планування;основні підходу щодо обрання виважених маркетингових
стратегій;організація управління маркетингом на підприємстві;принципи формування
товарної
політики
маркетингу;сутність
та
з
завдання
цінової
політики
маркетингу;особливості застосування маркетингової політики розподілу;значення
маркетингових комунікацій.
вміти: визначати типи застосовуваних підприємницьких концепцій залежно від типів
товарів і ринків; готувати плани та інструменти проведення маркетингових досліджень;
добирати відповідні маркетингові стратегії; розробляти заходи товарної політики
маркетингу; формувати ціну на товар, враховуючи принципи та завдання маркетингу;
розробляти заходи щодо формування дієвих каналів розподілу; визначати та розробляти
варіанти заходів з просування товарів і послуг.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ зі спеціальності з основами наукових досліджень.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Етимологія слова «маркетинг». Хронологія виникнення та розвитку маркетингу.
Сутність маркетингу та його визначення. Підходи до розуміння предмета маркетингу.
Еволюція концепцій маркетингу. Сутність виробничої, товарної, збутової, суто
маркетингової та сучасної його концепцій. Концепція пасивного (епізодичного, або
інструментального), організаційного та активного (стратегічного) маркетингу. Тенденції
розвитку сучасної концепції маркетингу. Основні поняття маркетингу: маркетингова
тріада (потреби, цінності, запити), її сутність та класифікація; сутність, види та типи
вимірювання попиту; товари та послуги (сутність і класифікація); вартість (споживча та

вартість споживання); задоволення (функціональне і психологічне); маркетингова
комунікація (сутність і система); маркетинговий розподіл; ринок (поняття та
класифікація); цільовий, побічний ринок підприємства та «зона байдужості». Суб‘єкти
маркетингу: продуценти товарів та послуг; організації обслуговування; оптова та
роздрібна торгівля; організації та підприємства-споживачі; кінцеві споживачі;
маркетингові фірми і спеціалісти; контактні аудиторії, засоби масової інформації.
Види маркетингу залежно від: орієнтації маркетингової діяльності (орієнтований на
продукт, на споживача, змішаний), сфери маркетингової діяльності(маркетинг товарів
споживчого попиту, виробничо-технічного призначення, торговельний), періоду, на який
розробляється маркетингова політика підприємства (стратегічний, тактичний,
оперативний маркетинг), попиту (конверсійний, стимулюючий, ремаркетинг,
синхромаркетинг, розвивальний, демаркетинг, тактичний, з метою протидії,
індивідуальний), основних об‘єктів уваги, кінцевих цілей та способів їх досягнення
(виробничий, товарний, збутовий, ринковий, сучасний, комерційний, некомерційний),
рівня координації виконуваних на підприємстві маркетингових функцій (інтегрований та
неінтегрований), видів продукції (маркетинг товарів і маркетинг послуг), рівня вирішення
маркетингових завдань (макро- та мікромаркетинг), міри диференціації маркетингових
функцій (глобальний, диференційований) тощо. Сутність та характеристики
внутрішньофірмового, міжнародного та соціально-етичного маркетингу.
Основні фактори мікросередовища функціонування фірми: фірма, постачальники,
маркетингові посередники, клієнтура, конкуренти, контактні аудиторії. Основні фактори
макросередовища функціонування фірми: демографічне, економічне, природне, науковотехнічне, політичне та культурне середовище.
Система маркетингової інформації: система внутрішньої звітності, система збору
зовнішньої поточної маркетингової інформації, система маркетингових досліджень,
система аналізу маркетингової інформації. Схема маркетингового дослідження: виявлення
проблеми й формулювання мети, відбір джерел інформації, збір інформації, обробка,
аналіз і надання наукових результатів.
Сутність маркетингової товарної політики та її структура. Маркетингова концепція
товару. Головні атрибути товару: користь віднього, властивості, упаковка, унікальність,
популярність, імідж, якість, фабрична марка, умови поставки, ремонтопридатність,
монтаж, сервіс, гарантії, ціна. Поняття «товарна мікросуміш». Конкурентоспроможність
продукції: сутність, концепція та методи оцінювання (групові експертизи; опитування
споживачів;
за
переліком
головних
параметрів).
Алгоритм
оцінювання
конкурентоспроможності продукції. Сутність поняття «новий продукт». Способи
планування продукції (конкретно, розширено, узагальнено). Три рівні створення товару
(товар за задумом,у реальному виконанні, товар з підкріпленням). Алгоритм планування
нової продукції та характеристика його основних етапів: визначення цілей розробки нової
продукції; генерування ідей (джерела та методи); оцінка й відбір ідей (критерії відбору);
розробка та перевірка задуму; розробка стратегії нового продукту (перевірка
економічності, позиціонування, визначення можливих обсягів збуту, аналіз можливостей
виробництва, правова експертиза); безпосередня розробка продукції; пробний маркетинг;
розгортання виробництва та комерційної реалізації продукції. Причини невдач нової
продукції на ринку. Концепція життєвого циклу продукції та характеристика його
основних етапів. Маркетингові дії на різних етапах життєвого циклу продукції. Можливі
варіанти кривих життєвого циклу продукції. Товарний асортимент і товарна
номенклатура: поняття та характеристики; критерії та методи елімінування продукції;
сутність товарної диференціації та диверсифікації; організаційні форми та проблеми
управління продукцією.
Сутність та роль маркетингової цінової політики. Алгоритм маркетингового
розрахунку цін та характеристика його основних етапів: постановка цілей та визначення
завдань (вимірювання та врахування наявних обмежень) ціноутворення; визначення

величини попиту та пропонування, їх співвідношення та значення цінової еластичності;
розрахунок витрат на виробництво та реалізацію продукції; вибір рівня цін, що відповідав
би умовам конкурентного середовища; вибір методу ціноутворення; безпосередній
розрахунок цін. Сутність та особливості використання методів прямого ціноутворення: на
підставі витрат на виробництво й реалізацію продукції (у тому числі маргінальних витрат)
за графіком беззбитковості; на підставі суб‘єктивної оцінки покупцем цінності товару; на
підставі умов конкуренції; у рамках товарної номенклатури; за географічною ознакою; на
підставі узаконених типових умов. Методи непрямого ціноутворення (сутність та зміст):
кредитна політика; політика кондицій; політика знижок. Маркетингові політики
управління цінами (сутність, зміст та умови використання).Цінові політики: «зняття
вершків»; поступове зниження цін; проникнення на ринок; диференціювання цін;
«престижні» ціни; традиційне ціноутворення; «психологічне» ціноутворення;
«шикування» цін; послідовне проходження сегментів ринку; політики «збиткового
лідера»; еластичних та стабільних цін; переважних цін; виживання; політика цін на товари
зняті з виробництва.
Сутність, завдання, функції та елементи маркетингової політики розподілу. Канали
розподілу продукції: сутність, актуальність, види та основні характеристики. Функції
каналів розподілу та основні проблеми їх формування. Алгоритм формування
маркетингових каналів розподілу (характеристика етапів): визначення потреби у
формуванні каналів розподілу; постановка й координація цілей розподілу; специфікація
завдань розподілу; розробка можливих альтернатив щодо каналів розподілу; вибір
структури каналу; вибір оптимального каналу; вибір суб‘єктів каналу та управління ними.
Посередницька діяльність у каналах розподілу: сутність, принципи. Класифікація
посередницьких підприємств та організацій, їх основні типи.
Основні аспекти управління каналами розподілу: визначення цілей та стратегій
діяльності; розробка системи оплати праці посередників; навчання й підготовка
посередників; оцінка результатів діяльності посередницьких підприємств та організацій.
Конфлікти в каналах розподілу та методи їх ліквідації. Вертикальні маркетингові системи.
Горизонтальні маркетингові системи. Оцінювання каналів розподілу.Маркетингова
політика розподілу й логістика.
Сутність маркетингової політики комунікацій. Основні елементи комплексу
маркетингових комунікацій. Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій
та характеристика його основних етапів: визначення цілей комплексу маркетингових
комунікацій; виявлення цільової аудиторії та прогнозування її реакції; вибір звернення;
вибір засобів поширення маркетингової інформації (канали, носії, звернення); вибір
засобів впливу; формування каналів зворотного зв‘язку; розрахунок бюджету комунікацій
(методи). Реклама: сутність, можливі цілі та види. Алгоритм прийняття рішень з
рекламування: визначення цілей, ідентифікація цільового ринку, розробка бюджету,
розробка текстової частини реклами, вибір носіїв реклами, складання графіка
рекламування, тестування реклами, безпосереднє рекламування, контроль та аналіз
програми рекламування. Пропаганда: сутність, форми та засоби. Стимулювання збуту:
сутність, напрямки та методи. Персональний продаж: сутність, типи та процес.
Основні етапи процесу керування маркетингом: аналіз ринкових можливостей;
відбір цільових ринків; розробка комплексу маркетингу; реалізація маркетингових
заходів. Система організації служби маркетингу: функціональна організація. Організація
загеографічним принципом. Організація за товарним виробництвом. Організація за
ринковим принципом.
Типи маркетингового контролю. Контроль за виконанням річних планів. Процес
контролю. Контроль прибутковості. Стратегічний контроль. Ревізія маркетингу. Рівні
контролю маркетингу: організація в цілому, підрозділ маркетингу, зовнішній контроль.
Етапи стратегічного планування: програма фірми; завдання і цілі; аналіз розвитку
господарського портфеля; стратегія зростання фірми. Планування маркетингу. Основні

розділи плану маркетингу: зведення контрольних показників; виклад поточної
маркетингової ситуації фірми; перелік небезпек і можливостей фірми; перелік завдань і
проблем; стратегія маркетингу фірми; програми дій; бюджети маркетингу; порядок
контролю.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Економіка підприємства
1. КОД: ОК 16.
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: доц. Сорока Л.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ: ЗК.1, ЗК.2, ЗК.5,
ФК.1, ФК.2, ФК.3, ФК.5, ФК.8, ФК.9, ФК.10.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни: вивчення господарських процесів, що відбуваються у
виробничо-комерційних системах підприємств; закріплення комплексу економічних знань
і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємством; формування вмінь
ефективного використання ресурсного і виробничо– господарського потенціалу;
забезпечення розширеного самовідтворення на основі інвестиційно- інноваційної моделі
розвитку.
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати:економічні основи функціонування підприємств в умовах ринку;
термінологію і мати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності для подальшого використання на практиці; про джерела надходження
зовнішньої та внутрішньої інформації для підприємств, що відносяться до різних галузей
народного господарства та різних форм власності; чинники, які впливають на
ефективність роботи підприємства; показники оцінки результативності діяльності;
економічний зміст ресурсів, структуру та форми ресурсного забезпечення; шляхи більш
раціонального використання ресурсів.
вміти: використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової
діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;
застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних
практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;

організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для
формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
оцінювати діяльність підприємства з економічної точки зору; виконувати економічні
розрахунки, проводити аналіз використання ресурсів; вишукувати резерви підвищення
ефективності діяльності підприємства.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: економічна теорія
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Підприємство як економічний суб'єкт. Правові основи функціонування підприємств
в Україні. Класифікація підприємств. Види й організаційно-правові форми об'єднань
підприємств. Виробнича структура підприємства.
Об‘єктивні основи функціонування підприємництва. Сутність підприємництва.
Економічна свобода. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Ризики у
підприємницькій діяльності. Правовий статус підприємця. Етика підприємництва та
соціальна відповідальність у бізнесі. Види та сфери підприємницької діяльності. Форми
організацій підприємництва. Мале підприємництво. Діяльність фінансових посередників.
Інноваційне підприємництво і венчурний бізнес. Особливості міжнародного
підприємництва. Організація підприємницької діяльності. Менеджмент та маркетинг у
підприємництві. Аналіз підприємницької діяльності фірми. Фінансове забезпечення
управлінських рішень. Система держаної підтримки та сприяння розвитку
підприємництва. Правове забезпечення розвитку підприємництва. Фінансові важелі
розвитку підприємницької діяльності.
Види підприємств, які функціонують у державі. Характеристика видів підприємств.
Цілі та завдання діяльності підприємства. Правоздатність, реорганізація та ліквідація
юридичних осіб. Види об'єднань підприємств. Основні організаційно-правові форми
підприємств та їх характеристика. Види та організаційно-правові форми підприємств на
території України.
Структура і зміст зовнішнього середовища господарювання підприємства. Методи
державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері підприємництва.
Зовнішньоторгівельний контракт.
Проектування організації. Принципи побудови організаційної структури.
Формування підрозділів організаційної структури. Типи організаційних структур та їх
аналіз. Сучасні підходи до управління підприємством. Основні положення менеджменту
підприємств. Напрями розвитку внутрішнього управління.
Основні функції ринку. Умови формування і розвитку ринку. Структура ринку за
різними критеріями.Попит та форми реалізації.Політекономічний зміст попиту.
Еластичність та коефіцієнт еластичності.Особливості ринку в Україні.
Поняття та складові товарної політики. Розробка товарної політики. Принципи і
типи цінової політики. Особливості формування цінової політики фірми. Порівняльна
характеристика цінової політики виробничого та торговельного підприємств.
Сутність і принципи прогнозування розвитку підприємства. Методи і система
планування діяльності підприємства. Бізнес-план як документ стратегічного розвитку
підприємства.
Характеристика виробничої програми підприємства. Зміст та завдання виробничої
програми підприємства. Розроблення виробничої програми підприємства. Виробнича
програма підрозділів і її розробка. Формування виробничої програми підприємства.
Сутність і показники виробничої програми підприємства. Ресурсне обґрунтування
виробничої програми підприємства. Вплив факторів на виробничу програму
підприємства.
Персонал (кадри) підприємства. Розрахунок бюджету робочого часу. Планування
чисельності працівників підприємства. Продуктивність праці, виробіток і трудомісткість.
Тарифна система оплати праці. Форми й системи оплати праці. Безтарифні системи
оплати праці. Планування фонду оплати праці.

Економічний зміст поняття «інтелектуальний капітал». Класифікація видів
інтелектуального капіталу. Типи інтелектуального капіталу. Сутність нематеріальних
активів. Нематеріальні ресурси та їх класифікація. Захист прав використання
нематеріальних активів.
Поняття основного капіталу. Методи оцінки основних фондів. Знос і відтворення
основних фондів. Інтенсифікація і показники використання основних фондів.Склад
оборотного капіталу. Нормування обігових коштів. Показники оборотності обігових
коштів. Напрями прискорення оборотності обігових коштів.
Визначення поняття «інвестиції». Класифікація інвестицій. Інвестиційний ринок.
Інвестиційний клімат держави. Світовий досвід державного стимулювання інвестиційної
діяльності. Загальна характеристика та види інноваційних процесів на підприємстві.
Реалізація інноваційного процесу на підприємстві. Науково-технічна підготовка
виробничих нововведень. Оцінювання економічної ефективності нововведень.
Сутнісна характеристика і основні складові техніко-технологічної бази
підприємства. Методи оцінки техніко-технологічного рівня підприємства і виробничої
потужності. Принципи і напрямки розвитку техніко-технологічної бази підприємства.
Методологія оцінки ефективності техніко-технологічних нововведень.Матеріальнотехнічне забезпечення виробництва. Виробнича логістика як підсистема логістики
підприємства. Моделі організації управління матеріальними потоками в логістичних
системах.
Операційна діяльність та принципи її організації. Характеристика різних типів
виробництва. Способи поєднання операцій технологічного циклу. Методи організації
виробництва.
Сутність конкурентоспроможності продукції, фактори забезпечення та методичні
підходи до оцінки. Формування системи забезпечення конкурентоспроможності
підприємства. Організаційно-економічна і фінансово-інвестиційна складові системи
забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
Визначення витрат та їх класифікація. Визначення точки беззбитковості.
Собівартість та напрямки планування витрат. Класифікація цін, методи
ціноутворення.Економічна сутність доходу підприємства. Сутність прибутку
підприємства, його види. Рентабельність підприємства.
Сутність та засади здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності. Науковотехнічний прогрес як основа інноваційної діяльності. Сутність та класифікація
економічної ефективності, види економічних ефектів. Шляхи покращення інноваційноінвестиційної діяльності підприємства. Реінжиніринг як важливий напрямок інноваційної
діяльності на підприємстві. Оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств в
Україні.
Поняття ефективності діяльності підприємств. Методика інтегральної оцінки
ефективності діяльності підприємства. Конкурентоспроможність підприємства та методи
її визначення. Оцінка конкурентоспроможності підприємств. Сутність терміну «розвиток
підприємства». Життєвий цикл підприємства. Еволюційна модель розвитку підприємства.
Організаційне навчання. Системній підхід. Символічний та когнітивний підходи.
Сутність трансформації та реструктуризації підприємств. Форми реорганізації.
Очікувані ефекти від реструктуризації підприємств.
Сутність оптимізації бізнес-процесів підприємства. Методи оптимізації бізнеспроцесів. Ключові характеристики сутності «бізнес-процесів». Типологія наукових
визначень сутності бізнес-процесів за цільовою спрямованістю.
Основні поняття і категорії економічної безпеки підприємства. Поняття про
економічну безпеку підприємства та її визначення. Методи оцінки економічної безпеки
підприємства. Структура та індикатори економічної безпеки підприємства. Напрями
організації економічної безпеки на підприємстві.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Планування і контроль діяльності суб’єктів господарювання
1. КОД: ОК 17
2. РІК НАВЧАННЯ: другий
3. СЕМЕСТР:3
4. ЛЕКТОР: Степанова Н. О.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ,ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни:самостійного визначення методології, методики та
організацію планування діяльності підприємств у сучасних ринкових умовах, що
застосовуються різними організаціями для здійснення внутрішніх та зовнішніх
торгівельних відносин; вирішення практичних завдань щодо планування та оцінці
ефективності діяльності підприємства в ринкових умовах та конкуренції.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знати: економічний зміст, задачі та принципи фінансового планування; методи
фінансового планування; особливості організації фінансового планування на
підприємстві; систему бюджетного управління на підприємстві; методику бюджетування
на підприємстві; організацію процесу бюджетування на підприємстві; особливості
розробки бюджетів на підприємстві.
Вміти:використовувати методи фінансового планування; вести організацію
фінансового планування; визначати систему бюджетного управління на підприємстві;
складати різні види бюджетів на підприємстві; володіти основами бюджетного
планування на підприємстві; усвідомлювати сутність бюджетної організації та мотивації
тощо.
7. ПРЕРЕКВІЗІТ:мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Процес планування і вибір рішень, філософські концепції планування. Планування
як функція управління підприємством. Методи та інструменти планових розрахунків.
Нормативна база планування.
Система планів підприємства. Функціонування системи планування на
підприємстві. Різновиди планів та їх комплекси. Зміст поточних планів та організація їх
розробки. Зміст і завдання оперативно-календарного планування. Особливості
оперативно-календарного планування одиничного, серійного та масового типів
виробництва.
Маркетингові дослідження. Формування планів збуту з урахуванням досліджень
ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту. Планування реклами.
Планування збуту продукції.
Планування виробництва продукції. Виробнича продукція підприємства, її зміст,
календарний розподіл та оптимізація. Планування обсягів виробництва продукції у
вартісному виразі.
Персонал і оплата праці. Планування персоналу. Планування продуктивності праці.
Планування фонду оплати праці.
Фінансове планування підприємства та бізнес-планування. Зміст і завдання
фінансового плану. Планування потреби у фінансових ресурсах. Планування
прибутковості підприємства. Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану.
Технологія розробки бізнес-плану. Зміст основних розділів бізнесплану.
Організація планування на підприємстві та контроль планової діяльності. Сутність
та особливості організації процесу планування на підприємстві в умовах ринку. Основні
етапи організації процесу планування на підприємстві. Контроль процесу планування:
об`єкти та суб`єкти.
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10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11.МОВА НАВЧАННЯ:українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Мотиваційний менеджмент
1. КОД: ОК 18
2. РІК НАВЧАННЯ: другий
3. СЕМЕСТР:3
4. ЛЕКТОР: Ткач К.О.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ,ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни:усвідомлення сутності та необхідності мотивації, її місця в
системі управління, зв‘язку з іншими функціями менеджменту; визначення місця
мотивації в соціально-психологічній структурі особистості, змісту мотиваційного процесу,
основних мотиваційних характеристик особистості; засвоєння положень початкових,
змістовних і професійних мотиваційних теорій і особливостей їх застосування у практиці
управління; оволодіння основними методами мотивації різних категорій працівників,
управління мотивацією колективу на різних стадіях їх формування і розвитку.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати:cкладових системи мотивації трудової діяльності – суб‘єкт, об‘єкт,
принципи, функції, види, форми і методи посилення; cтруктури мотиваційної сфери
особистості, в том числі мотиви особистості; cутності та змісту понять «стимули,
стимулювання»; найважливіших мотиваційних характеристик особистості; спрямованості,
установок, інтересів, нахилів, переконань, ідеалів; методів мотивації персоналу в
управлінні, їх види, особливості мотивації різноманітних категорій працівників, вплив
змісту завдання та умов праці на мотивацію персоналу; основних функцій стимулювання
трудової діяльності, зарубіжного та вітчизняного досвіду матеріального та
нематеріального стимулювання трудової діяльності; завдань та функцій трудової
діяльності персоналу та її місце в системі мотивації;
Вміти:аналізувати зміст мотиву за видами діяльності, силою прояву, ступенем
усвідомлення; володіти вмінням впливати на людей, попереджувати в особистому житті
та трудовій діяльності конфліктні та кризові ситуації - наслідок незадовільної мотивації
персоналу; вміти управляти мотивацією різноманітних категорій працівників та
колективів із урахуванням їх специфічних особливостей; оцінювати себе, керівників та
спеціалістів, використовуючи різноманітні методи оцінювання персоналу.
7. ПРЕРЕКВІЗІТ: теорія та організація менеджменту, комунікативний менеджмент,
операційний менеджмент.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття про мотивацію, її необхідність в управлінні. Місце мотивації в системі
управління, її зв‘язок з іншими функціями менеджменту: плануванням, організацією,
контролем, прийняттям рішень тощо. Мотиваційний менеджмент як навчальна
дисципліна, її місце в системі управлінських, психологічних, педагогічних дисциплін,
предмет, об‘єкт навчання, структура, основні функції. Мотиваційний менеджмент як вид
діяльності, його принципи і методи. Характеристика основних цілей та завдань
мотиваційного менеджменту на сучасному етапі управління організаціями.
Мотиваційний процес Місце мотивації в соціально-психологічній структурі
особистості. Потреби як основа мотивації, їх види і властивості. Поняття про мотиви

діяльності. Зв‘язок мотивів і потреб, мотивів і спрямованості особистості. Класифікація
мотивів. Мотиваційна сфера особистості. Стимули, стимулювання. Класифікація
стимулів. Мотиваційні характеристики особистості: спрямованість, установки, інтереси,
ідеали, очікування тощо. Стадії мотиваційного процесу. Складність мотивації персоналу в
управлінні.
Матеріальна мотивація як прагнення до більш високого рівня життя. Трудова
мотивація, її джерела. Статусна мотивація як рушійна сила поведінки людини.
Особливості
нормативної
мотивації.
Характеристика
примусової
мотивації.
Стимулювання як вид мотивації. Позитивна мотивація, її види. Вплив негативної
мотивації на поведінку працівника. Надмірна мотивація. Мотивація допомоги. Мотивація
агресії. Мотивація влади. Мотивація досягнення.
Історія розвитку управління мотивацією до кінця ХІХ століття. Наукові засади
управління мотивацією. Роль Ф. Тейлора та інших представників наукової школи у
формуванні мотиваційного менеджменту. Внесок у розвиток мотиваційного менеджменту
А. Файоля (адміністративна школа управління). Хоутормські експерименти. Школа
людських відносин в управлінні. Розвиток управління мотивацією працівників в Україні:
особливості та проблеми. Сучасна система поглядів на управління мотивацією персоналу.
Особливості змістовних мотиваційних теорій. Теорія ієрархії потреб А. Маслоу, її
практичні рекомендації щодо управління мотивацією підлеглих. Теорія існування зв‘язку і
зростання К. Альдерфера, її відмінності від теорії А. Маслоу. Теорія набутих потреб Д.
Мак-Клелланда і поведінка людей з потребами досягнення, співучасті, влади. Практичні
рекомендації щодо застосування теорії Д. Мак-Клелланда в управлінні. Теорія двох
факторів Ф. Герцберга. Практичне застосування теорії Ф. Герцберга в управлінні.
Особливості процесійних теорій мотивації. Теорія очікувань В. Врума, практичні
рекомендації щодо застосування її в управлінні. Теорія справедливості С. Адамса:
висновки для практичного управління мотивацією працівників. Теорія визначення завдань
Е. Лока: вплив характеристик цілей на мотивацію людей. Практичні рекомендації щодо
застосування теорії визначення завдань. Комплексна теорія мотивації М. Портера та Е.
Лоулера: сполучення елементів теорії очікувань і теорії справедливості. Теорія підсилення
мотивації Б. Скіннера: залежність поведінки від колишнього досвіду працівника.
Поняття про методи мотивації. Матеріальне стимулювання як економічний метод
мотивації. Організаційні методи мотивації: залучення до управління, мотивація
перспективою. Цілі та активність працівника. Контроль та оцінка діяльності. Моральнопсихологічні методи мотивації: похвала, визнання, повага, довіра, схвалення, підтримка,
переконання, примус і спонукання. Зв‘язок впевненості у власній компетентності з
мотивацією працівника. Методи задоволення основних потреб підлеглих (згідно з теорією
А. Маслоу). Непрямі методи мотивації. Методи самомотивації.
Позитивне підкріплення, його види. Винагорода як метод позитивного
підкріплення. Зміст внутрішньої та зовнішньої винагороди. Грошова винагорода, її вплив
на мотивацію окремих працівників, колективів. Рекомендації щодо управління
винагородою. Негативна мотивація, її ефективність. Критика як метод негативної
мотивації. Покарання, короткочасність його дії. Ймовірність покарання і мотивація.
Психологічний механізм дії покарання. Поєднання покарання з позитивним
підкріпленням. Негативні наслідки застосування покарання. Рекомендації щодо
використання покарання в управлінні.
Необхідність урахування індивідуальних психологічних якостей особистості при її
мотивації. Мотивація нових працівників, їх орієнтація (загальна, спеціальна) та адаптація
(професійна, психофізіологічна, соціально-психологічна). Мотивація досвідчених
працівників. Мотивація менеджерів. Особливості мотивації організаційної поведінки
жінок. Особливості мотивації персоналу на підприємствах різної форми власності:
приватної, колективної, державної, спільної. Національні особливості управління
мотивацією працівників. Проблеми мотивації працівників підприємств України.

Умови на робочому місці та мотивація персоналу. Вимоги до умов на робочому
місці: інформаційні, економічні, фізіологічні, ергономічні, технічні, організаційні,
санітарно-гігієнічні та ін. Типи проектування робочих приміщень. Зміст роботи:
мотивація. Вплив на мотивацію працівника змісту, спрощення, розширення, ротації,
збагачення робочих завдань. Складність завдань і мотивація. Нормування праці та
мотивація. Делегування як форма наділення владою. Навчання і кар‘єра працівника, їх
вплив на мотивацію.
Матеріальні потреби як основа мотивації. Принципи організації оплати праці.
Структура оплати праці працівника. Система організації заробітної платні, її складові.
Особливості тарифної системи. Форми і системи заробітної платні: погодинна (проста
погодинна, погодиннопреміальна), відрядна, акордна. Преміювання, класифікація премій.
Система пільг. Матеріальна допомога. Нові форми оплати праці. Особливості оплати
праці на підприємствах різних форм власності.
Сутність і класифікація колективів, стадії їх формування і розвитку. Мотиваційний
аспект взаємодії особистості та колективу. Особливості мотивації різних типів колективів.
Ієрархія потреб групи. Методи мотивації та згуртування колективів. Демотивація групи.
Організаційна культура як основа мотивації колективу підприємства. Мотивація
колективу при організації нововведень.
Менеджер як спеціаліст з управління мотивацією підлеглих. Прагнення до влади в
мотиваційній системі особистості. Сутність і характеристики влади. Особистісні та
організаційні джерела влади менеджерів, їх мотиваційна ефективність. Психологічні
теорії мотивації влади. Авторитет менеджера, його види, вплив на обсяги мотиваційного
потенціалу керівника. Мотиваційний аспект лідерства в управлінні, характеристика
основних стадій лідерства, їх вплив на мотивацію персоналу.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Абрамов В. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. —
Одеса, 1995.
2. Акимова Н. В. Производительность труда в промышленности: проблемы
измерения и стимулирования. — К.: Наук. думка, 1991.
3. Андриенко В. Ф., Данюк В. М. Экономическое стимулирование трудовой
активности. — К.: Наук. думка, 1991.
4. Афонин А. С. Основы мотивации труда: организационно-экономи-ческие
аспекты: Учеб. пособие. — К.: МЗУУП, 1994.
5. Афонин А. С. Трудовое поведение (социолого-экономический анализ). — К.:
Украина, 1996.
6. Баткаева И. А. Организация оплаты труда в условиях перехода к рыночной
экономике. — М.: ГАУ, 1994. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version
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7. Боддик Д., Пейтон Р. Основы менеджмента. — СПб.: Питер, 1999.
8. Вайсбурд В. А. Организация оплаты труда в странах с развитой экономикой. —
Самара, 1996.
9. Веснин В. Р. Основы менеджмента. — М., 1996.
10. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала. — М.: Юристъ, 1998.
10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11.МОВА НАВЧАННЯ:українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Кадровий менеджмент
1. КОД: ОК 19

2. РІК НАВЧАННЯ: другий
3. СЕМЕСТР:3
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц.. Сорока Л.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ,ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни:сприяти розумінню: сутності та соціальної значущості
професії кадрового менеджера; місця і ролі курсу в системі менеджменту і формуванні
якостей менеджера у роботі з кадрами; розвивати здібності: до саморозвитку власних
фахових якостей, їх відповідності службовому становищу в ієрархії управлінської
структури; до формування ефективної управлінської команди, яка професійно
використовує людський потенціал у досягненні цілей організації; сформувати знання
методологічних основ кадрового менеджменту і навички використання соціальних і
психологічних технологій управління.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати:існуючі основні операції, що входять до складу специіфчної функції
кадрового менеджменту та організацію служби управління персоналу;структуру
персоналу організації та її кількості і якості показники; як оцінюється ефктивність
діяльність служби персоналу організації.
Вміти:аналізувати трудові показники організації та її підрозділів; розраховувати
чисельність перисоналу по категоріям, згідно вимогамдо професійно-кваліфікаційного
рівня працівників;використовувати методи оцінки для персоналу організації.
7. ПРЕРЕКВІЗІТ: теорія та організація менеджменту, мотиваційний менеджмент
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Роботи і операції, що входять до складу функцій менеджменту управління
кадрами. Організування діяльності і функції служб персоналу. Планування роботи
персоналом організації. Вимоги до персоналу служби СУП. Ведення кадрової
документації.
Класифікація персоналу. Показники чисельності персоналу організації. Вимоги до
професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Інвентаризація кадрового складу.
Організування обліку і здатності з кадрових питань. методи планування забезпечення
кадрових потреб організації. Планування використання (розстановки) персоналу.
Основні завдання підсистеми "Набір і відбір персоналу", її зв`язок з кадровою
політикою, стратегією підприємства. Організація та джерела залучення персоналу.
Методи підбору персоналу, їх характеристика. Етапи, техніки та джерела процесу
залучення персоналу, переваги і недоліки. Методи відбору персоналу: в яких випадках
використовуються, переваги, недоліки. Вибір претендентів. Оформлення трудових
відносин із вибраними працівниками.
Професійна орієнтація і адаптація працівників. Загальна і спеціальна професійна
орієнтація. Виробнича і позавиробнича адаптація. соціальна адаптація працівника.
Сутність професійного розвитку персоналу. Планування і управління службовими
кар`єрами працівників. Навчання персоналу організації. Внутрішня і зовнішня мобільність
кадрів. Показники мобільності. Структуризація праці.
Формування і підготовка резерву кадрів. Структура плану роботи з формування
резерву керівних кадрів. Етапи формування резерву кадрів. Обв`язки стажиста і керівника
стажування. Організація роботи з резервом. Контроль за роботою з кадровим резервом.
Управління процесом вивільнення персоналу організації. Причини, фактори та
форми вивільнення персоналу. Звільнення працівників з ініціативи адміністрації або з
ініціативи працівника.
Оцінювання ефективності організування добору і відбору персоналу. Оцінка
ефективності професійного розвитку і навчання. Оцінювання ефективності формування і
підготовки резерву кадрів. Оцінювання ефективності управління мобільністю і
вивільнення. Оцінювання ефективності управління соціальним розвитком колективу.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Багрова І.В. Нормування праці: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної
літератури, 2003. – 212 с.
2. Білоконенко В.І. Нормування праці. Конспект лекцій для студентів
спеціальності 7.050109 усіх форм навчання. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. – 140 с.
3. Веснин В.Р. Менеджмент персонала. – М.: «Элит-2000», 2003. – 304 с.
4. Воронько О.А. Керівні кадри: державна політика та система управління: Навч.
посібник. К. Видавництво УАДУ 2000. – 156 с.
5. Гордиенко Л.Ю., Зима А.Г. Основы кадрового менеджмента: Учебное пособие. –
Х.: ИД «ИНЖЭК», 2004. – 376 с.
6. Ділові ігри, виробничі ситуації та практичні завдання з навчальної дисципліни
«Управління персоналом» для студентів спеціальності 6.050200 «Менеджмент
організації» усіх форм навчання / Укл. С.К. Потьомкін, Т.С. Шапошнікова, І.М. Козлова. –
Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 108 с.
7. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці: Навч. посібник. – Львів,
2001. – 220 с.
8. Єрьоменко В.О., Коваленко Г.О., Рижиков В.С. Основи нормування праці:
Навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2004. – 252 с.
9. Колпаков В.М. Маркетинг персоналу: Навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч.
закл. – К.: МАУП, 2006. – 408 с.
10.
Комиссарова Т.А. Управление человеческими ресурсами: Учеб. пособие. –
М.: Дело, 2002. – 312 с
10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11.МОВА НАВЧАННЯ:українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Самоменеджмент
1. КОД: ОК 20
2. РІК НАВЧАННЯ: третій
3. СЕМЕСТР:6
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ,ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності: знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність до
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність виявляти ініціативу
та підприємливість.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: здатність застосовувати знання правил
раціонального використання робочого часу, прийомів та методів роботи керівника для
виконання управлінських функцій (постановки цілей, планування, прийняття рішень,
реалізації та організації особистої діяльності, контролю); уміння використовувати в
особистій професійній діяльності ефективні прийоми та методи роботи керівника з метою
економії свого часу; здатність аналізувати витрати робочого часу для виявлення сильних і
слабких сторін особистого стилю роботи; володіння прийомами і методами поставлення
особистих і професійних цілей; здатність раціонально планувати свій робочий час з
метою ефективного його використання; володіння прийомами та методами прийняття
рішень; уміння організувати професійну діяльність, прямовану на реалізацію поставлених
цілей; здатність здійснювати контроль за реалізацією поставлених цілей; володіння
прийомами і методами ефективних комунікацій та інформаційного забезпечення
діяльності керівника; уміння організувати робоче місце та оптимальні умови праці.
7. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: сутність основних понять і категорій самоменеджменту; напрями
самоменджменту, концепції саморозвитку; особливості планування особистісної роботи

менеджера; основні засади організування діяльності менеджера, способи оптимального
організування та резервування часу, основні методики тайм-менеджменту; принципи
самомотивування і самоконтролю, методики саморозвитку менеджера; напрямки
формування якостей ефективного менеджера та розвитку менеджерського потенціалу
вміти: визначити принципи сучасних концепцій самоменеджменту; застосовувати
методики з цілепокладання та головних напрямів самоменджменту; застосовувати засоби
самоменеджменту (техніки, технології, методи, прийоми і т. ін.) під час розв‘язання
функціональних завдань; планувати та організовувати особисту працю; раціонально
планувати свій робочий час з метою ефективного його використання; організовувати та
проводити наради; здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, переговорів;
організовувати власне робоче місце та оптимальні умови праці; визначати сильні та слабкі
сторони свого типу особистості; послідовно розкрити зміст логічних завдань методики
саморозвитку менеджера; застосовувати знання і навички самоменеджменту для
досягнення життєвих цілей.
7. ПРЕРЕКВІЗІТ: теорія та організація менеджменту, комунікативний менеджмент,
операційний менеджмент
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Складові частини
самоменеджменту. Етапи розвитку самоменеджменту. Основні теоретичні концепції
самоменеджменту.Головна
мета
і
функції
самоменеджменту.
Принципи
самоменеджменту.Критерії ефективного самоменеджменту.
Цільове планування роботи менеджера. Методи планування особистої діяльності
менеджера. Традиційні й комп'ютерні засоби планування особистої роботи
менеджера.Особливості часу як ресурсу. Тайм-менеджмент. Хронометраж та
раціоналізація часу.
Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності.Вибір пріоритетних
справ менеджера: принцип Паретто, метод АВВ-аналізу, метод Ейзенхауера.
Раціональний розподіл функцій між керівником та працівниками апарату управління.
Визначення функцій заступника та рівня централізації управління. Делегування
повноважень. Основні перешкоди делегуванню. Розподіл завдань. Техніка і форми
передання розпоряджень. Ключові принципи розпорядчої діяльності. Методи нормування
управлінської діяльності.
Зміст поняття "ділова кар‘єра". Типологія кар‘єри. Види кар‘єри. Поняття про
професійну і соціальну кар‘єру. Моделі кар‘єри: "сходи", "трамплін", "змія" і
"роздоріжжя" за Єгоршиним А.П. Порівняльна характеристика, переваги та недоліки
моделей кар‘єри.
Перелік факторів, що впливають на побудову кар‘єри та життєві умови. Поняття
про вибір та планування кар‘єри. Суб‘єкти планування кар‘єри. Шляхи планування
кар‘єри. Американська і японська моделі побудови кар‘єри. Етапи вибору кар‘єри. Етапи
планування кар‘єри. Сутність, мета кар‘єрної стратегії. Поняття кар‘єрної тактики.
Принципи успішної реалізації кар‘єрної стратегії і тактики. Процес планування кар‘єри.
Порядок розробки етапів кар‘єри.
Цільове управління кар‘єрою. Вимоги до формування цілей кар‘єри. Перелік та
класифікація можливих цілей кар‘єри. Кар‘єрограма та план розвитку кар‘єри.
Об'єктивні основи виникнення і розвитку управлінської праці. Зміст та особливості
управлінської праці. Види та класифікація управлінської діяльності. Форми керівництва.
Основні принципи і напрями наукової організації праці менеджера. Основні вимоги до
організації робочого місця менеджера. Класифікація робочих місць. Сприятливий режим і
умови праці. Культура управлінської праці.
Техніка організації особистої роботи менеджера. Робота з документами і
кореспонденцією. Ведення та раціоналізація телефонних розмов. Технологія проведення

переговорів, нарад та зборів. Підготовка і проведення виступів. Засади ораторського
мистецтва.
Зміст самомотивації та самоконтролю. Рефреймінг. Поняття мотивації праці.
Психологічні теорії мотивації праці. Особливості мотивації і самомотивації в діяльності
керівника. Турбота про мотивацію персоналу до роботи на різних етапах службової
кар‘єри з точки зору організації.Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і види.
Закономірності взаємовідносин і поведінки людей у конфліктних ситуаціях. Методи
подолання конфліктних ситуацій. Стратегія і тактика взаємодії в конфліктних ситуаціях.
Прийоми поведінки менеджера в конфліктних ситуаціях.Роль контролю і самоконтролю в
роботі менеджера.
Розвиток менеджера як особистості. Визначення ціннісних орієнтирів особистості.
Життєва позиція особистості. Ключові принципи визначення особистісних цілей
менеджера. Загальні обмеження при виборі цілей.
Саморозвиток, самоосвіта,
самовиховання та самопізнання керівника. Психологічні особливості стилів управління.
Індивідуальний стиль управління. Авторитет керівника: суб'єктивна і об'єктивна
значимість. Харизматична влада керівника. Розвиток харизматичних здібностей
особистості. Внутрішньоособистісні проблеми лідера. Відповідальність лідера.
Формування професійно-ділових якостей менеджера: професійність; здатність
генерувати корисні ідеї; здатність приймати нестандартні управлінські рішення та нести
відповідальність за них; прагнення до професійного зростання; підприємливість;
авторитетність; здатність до інновацій та виваженого ризику. Розвиток адміністративноорганізаційних якостей менеджера: оперативність; гнучкість управління; здатність
стимулювати ініціативу; уміння доводити справу до завершення; інтернальність; уміння
формувати команду та організовувати роботу підлеглих; здатність делегувати
повноваження; уміння організовувати час.
Розвиток соціально-психологічних якостей менеджера: управлінська культура;
розум; ерудиція; культура ділового спілкування; лідерські здібності; колегіальність;
толерантність; оптимізм; екстравертність; інтелектуальність; емоційна стійкість; почуття
гумору; вміння створювати власний імідж. Розвиток моральних якостей менеджера:
порядність, людяність, чесність; національна свідомість.
Сутність, види, напрями розвитку менеджерського потенціалу. Психофізіологічний потенціал. Кваліфікаційний потенціал менеджера. Комунікативний
потенціал менеджера. Моральний потенціал менеджера. Інтелектуальний потенціал
особистості. Творчий потенціал менеджера. Типи творчої особистості. Бар'єри щодо
розвитку творчого потенціалу менеджера. Характеристика керівника з творчим підходом
до виконання посадових обов'язків. Творче вирішення управлінських проблем. Освітній
потенціал менеджера.
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10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11.МОВА НАВЧАННЯ:українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Технології, методи і моделі прийняття управлінських рішень
1. КОД: ОК 21
2. РІК НАВЧАННЯ: другий
3. СЕМЕСТР:3
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц.. Сорока Л.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ,ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:оволодіння концепціями,
методами та технологіями моделювання управлінських рішень соціо-економічних систем;
засвоєння методів обґрунтування та алгоритмів і процедур прийняття управлінських
рішень в господарюючих суб‘єктів;оволодіння методами дослідження моделей
управлінських рішень; дослідження областей прояву ефективності реалізації
управлінських рішень.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати:класифікацію управлінських рішень; параметри і умови забезпечення якості
управлінських рішень; економічні закони, наукові підходи, що впливають на ефективність
управлінських рішень; етапи процесу прийняття рішень
Вміти:визначити найважливіші області прийняття управлінських рішень;
застосувати технологію прийняття управління рішень;
використовувати методи
експертних оцінок; будувати математичні моделі та використовувати адекватні методи
для розв'язання практичних задач управління.
7. ПРЕРЕКВІЗІТ: теорія та організація менеджменту, мотиваційний менеджмент
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Ухвалення рішень в системі менеджменту. Поняття і природа управлінського
рішення. Етапи управління. Процес управління і формування рішення. Аспекти прийняття
управлінського рішення. Класифікація рішень. Вимоги до якості управлінських рішень.
Система характеристик якості прийнятих управлінських рішень
Психологічні аспекти ухвалення рішень. Психологічні феномени процесу
ухвалення рішень. Групові рішення. Індивідуальні якості менеджера і стиль керівництва в
процесі ухвалення рішень. Поняття практичного розуму, психологічного такту,
енергійності, вимогливості, критичності, ініціативності, самостійності, товариськості,
наполегливості, працездатності, уміння розбиратися в людях, волі, оптимізму,
компетентності, креативності, «здорового кар'єризму». Модель прийняття рішень ВрумаЄттона. Критерії проблеми в моделі Врума-Єттона
Технологія і організація процесу ухвалення рішень. Процес ухвалення рішення і
його структура. Склад і послідовність етапів процесу прийняття управлінських рішень.
Аналіз ситуації. Ідентифікація проблеми. Визначення критеріїв вибору. Розробка
альтернатив. Вибір альтернативи. Узгодження рішення. Управління реалізацією. Контроль
і оцінка результатів. Особливості японської процедури ухвалення рішенні. Система
«рінгі». Характерні риси японського стилю ухвалення рішень. Апарат управління і процес

ухвалення рішень. Характеристики «класичної» структури і апарату управління,
орієнтованого на ухвалення рішень. Аспекти вибору найраціональнішого рівня ухвалення
рішень. Методи моделювання і оптимізації рішень. Моделі теорії ігор. Моделі теорії черг.
Моделі управління запасами. Моделі лінійного програмування
Експертні методи в процесі розробки рішень. Процедури і 2 7 способи організації
експертиз. Випадки використання експертних методів. Задачі експертної групи. Методи
експертних оцінок. Етапи проведення експертизи методом мозкової атаки. Оцінка якостей
експерта. Методи оцінки експерта. Методи отримання кількісних та якісних експертних
оцінок. Поняття кількісної шкали. Експертні оцінки і способи вимірювань. Інформаційні
технології в процесі розробки і ухвалення рішень
Управлінські рішення у сфері операційного менеджменту. Критерії прийняття
рішень про обсяг і структуру випуску продукції. Критерії вибору між власним
виробництвом і закупівлею на стороні. Критерії прийняття рішень у сфері керування
якістю виробництваУправлінські рішення у сфері маркетингу. Види управлінських рішень
у маркетинговій діяльності. Критерії прийняття управлінських рішень у сфері
ціноутворення. Критерії прийняття рішень у збутовій логістиці. Критерії прийняття
рішень у процесі формування стратегій конкурентоспроможності продукції
Управлінські рішення в сфері фінансового менеджменту. Управління активами.
Управління капіталом. Синтез механізмів управління структурою капіталу підприємства.
Формування і вибір заходів щодо управління структурою капіталу підприємства.
Імітаційна модель управління структурою капіталу. Управління реальними та
фінансовими інвестиціями.
Управлінські рішення у сфері інноваційноінвестиційного менеджменту. Сутність
управлінських рішень у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності. Критерії прийняття
рішень у інноваційні діяльності підприємтва. Критерії прийняття рішень у інвестиційній
діяльності підприємства. Критерії прийняття рішень у сфері інвестицінйого забезпечення
інноваційної діяльності.
Ухвалення рішень в умовах ризику. Поняття і класифікація ризиків. Методи
управління ризиками. Зони ризику. Крива розподілу ймовірностей отримання прибутку.
Крива ризику. Основні напрямки діяльності в управлінні ризиками. Система управління
ризиками.
Реалізація рішень. Організація і контроль виконання рішень. Процедури стадії
реалізації управлінського рішення. Задачі організаційного механізму реалізації
управлінських рішень. Управлінські рішення і відповідальність. Модель реалізації
управлінських рішень. Організаційний механізм реалізації рішення. Види
відповідальності. Механізми контролю відповідальності. Оцінка ефективності рішень.
Чинники ефективних управлінських рішень. Основні фактори підвищення ефективності
управлінського рішення.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Дес Дерлоу. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з
англ. — К.: Всеувито, Наукова думка 2001. - 242 с.
2. Кредисов А.Н., Панченко Є.Т., Кредисов В.А. Менеджмент для керівників.-К.:
1999, - 556с.
3. Крушевський А.В., Швецов К.И., Математическое программирование и
моделирование в экономике. Киев: Вища школа, 1979, - 188 с.
4. Ларионов А.Й., Юрченко Т.И., Новоселов А.Л., Экономико-математические
методы в планировании. Москва: "Высшая школа", 1991, - 216 с.
5. Пономаренко О.І., Пономаренко В.О. "Системні методи в економіці,
менеджменті та бізнесі" К.:1995, - 24с.
10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11.МОВА НАВЧАННЯ:українська

12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Правове забезпечення управлінської діяльності
1. КОД: ОК 22
2. РІК НАВЧАННЯ: другий
3. СЕМЕСТР:3
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Метіль А.С.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ,ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
(ЗК-3; ПК-3; ПКс-11; ПКс-10):Здатність аналізувати та застосовувати
спеціалізовані фактологічні та теоретичні знання в сфері права інтелектуальної власності;
здатність сприяти економічній безпеці організацій, комерційних структур на основі
розуміння загроз та ризиків, пов‘язаних з економічною злочинністю; здатність виявляти
ризики та загрози, пов‘язані з персоналом організації, та ефективно діяти для посилення
кадрової безпеки організацій; здатність організовувати роботу з персоналом в умовах
організації комерційного і державного профілів.
Результати навчання (РНз-3; РНс-14; РНс-15):Знання основних категорій
інтелектуальної власності та складову державного управління в сфері інтелектуальної
власності; вміння інтерпретувати й використовувати у професійній діяльності знання
щодо визначення об‘єктів права інтелектуальної власності; навички використання
теоретичних знань для процедури набуття прав на об‘єкти інтелектуальної власності,
захисту прав об‘єктів права інтелектуальної власності; знання основних етапів розвитку
кадрового менеджменту, теорій управління персоналом, основних функцій, що закріплені
за службою управління персоналом; вміння здійснювати основні професійні функції HRменеджера; навички опрацьовувати документи, які потрібні для реалізації функцій
кадрових служб; знання теоретичних основ безпеки організацій, загроз та ризиків,
пов‘язаних з персоналом; знання небезпечних категорій персоналу та методів посилення
кадрової безпеки; вміння ідентифікувати осіб, що належать до різних категорій
небезпечного персоналу
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати : основні нормативні акти, що регулюють
правовідносини в галузі
управління; основні принципи та види управлінської діяльності; основи адміністративного
права; основи державного будівництва; засади корпоративного управління; статус
суб‘єктів управлінської діяльності; функції та методи управління; законність та
дисципліну управління; органи управління.
Вміти: користуватися законодавчими актами при вирішенні питань в галузі
управлінської діяльності; розрізнювати
форми та види державного управління;
характеризувати моделі корпоративного управління; складати договори, пов‘язанні з
управлінської діяльністю; складати проекти приказів, заяв, скарг; скласти і направити
позив до суду з метою захисту прав.
7. ПРЕРЕКВІЗІТ: права людини та громадське суспільство.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття соціального управління та його види.Державне управління та його місце в
механізмі державної влади.Функції та принципи державного управління.Співвідношення
державного управління і виконавчої влади.
Основи адміністративно-правового статусу громадян. Правоздатність та
дієздатність громадян. Конституційні права та обов‘язки громадян у сфері виконавчої
влади. Адміністративно-правовий статус іноземців і осіб без громадянства. Правовий
статус біженців.
Органи державної влади України. Ознаки та правове становище органів виконавчої
влади. Система органів виконавчої влади та принципи її побудови.
Принцип розподілу державної влади. Органи державної влади України.
Законодавча, виконавча та судова влада. Ознаки та правове становище органів виконавчої

влади. Види органів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади та принципи її
побудови. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. Правове
становище Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади. Органи
місцевого самоврядування.
Поняття, види та принципи державної служби. Посада та посадова особа. Порядок
прийому на державну службу. Вимоги до кандидатів на посаду державного службовця.
Обов‘язки та права державного службовця. Проходження державної служби. Закон
України «Про запобігання та протидію корупції». Відповідальність державного
службовця. Припинення державної служби.
Поняття функції державного управління. Види функцій державного управління.
Поняття форм державного управління. Види форм державного управління. Правові акти
державного управління. Класифікація актів державного управління. Дія актів державного
управління. Адміністративний договір.
Поняття адміністративно-правових методів.Види адміністративно-правових
методів. Загальна характеристика методів державного управління. Нагляд як
адміністративний метод. Переконання як адміністративний метод. Адміністративний
примус.
Види
адміністративного
примусу,
порядок
застосування.
Засоби
адміністративного припинення. Засоби припинення спеціального призначення.
Адміністративні стягнення.
Характер управління економікою. Система центральних та місцевих органів
управління в галузі економіки та їх компетенція. Організаційно-правові основи
управління наукою та освітою. Система та повноваження органів освіти. Управління
наукою. Наукові установи та наукові товариства. Державний контроль за органами освіти
та науки. Правові основи управління охороною здоров‘я. Система органів управління
охороною здоров‘я. Управління культурою.
Поняття соціального захисту населення. Конституційне право громадян на
соціальний захист. Органи соціального захисту: структура та компетенція. Соціальний
захист на місцевому рівні. Право на соціальне забезпечення. Пенсійне забезпечення.
Повноваження Пенсійного фонду України. Пенсійна реформа України. Соціальний захист
малозабезпечених сімей.
Поняття корпоративного управління. Національна система корпоративного
управління. Принципи корпоративного управління. Корпоративні правовідносини:
поняття та зміст. Джерела корпоративного права. Моделі корпоративного управління.
Організації Економічного Співробітництва та Розвитку. Принципи корпоративного
управління Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.
Корпорація та види корпорацій в Україні. Акціонерні товариства як об‘єкт
корпоративного управління. Порядок створення акціонерних товариств. Органи
управління акціонерним товариством. Загальні зборів акціонерів. Правління акціонерного
товариства. Наглядова Рада - орган управління акціонерним товариством. Правове
регулювання прав та обов‘язків акціонерів. Права та обов‘язки засновників акціонерного
товариства. Ліквідація акціонерного товариства. Корпоративні цінні папери. Процедура
випуску акцій. Характеристика фондового ринку в України. Управління фондовою
біржею.
Законність та дисципліна в державному управлінні. Механізм забезпечення
законності у сфері державного управління. Способи забезпечення законності та
дисципліни в державному управлінні. Органи контролю та нагляду у державному
управлінні. Юридична відповідальність у сфері державного управління.
Судова система України. Порядок звернення до суду за захистом порушених прав.
Судовий розгляду судової справи. Відповідальність у сфері державного управління.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю. П. Битяка. — К.:
Юрінком Інтер, 2007. — 544 с.
2. Біленчук П., Кравченко В., Підмогильний М. Місцеве самоврядування в
Україні., К:Атака, 2000р.
3. Бандурка О.М. Адміністративний процес: підручник для вищих навч. закл. /
О.М. Бандурка, М.М. Тищенко.- К., 2002.- 288с.
4. Бессмертный А.К., Судебные и правоохранительные органы Украины,
Харьков, 2002
5. Братель О. Г. Цивільне право України / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко. – К. :
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10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11.МОВА НАВЧАННЯ:українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Психологія
1. КОД: ОК 23
2. РІК НАВЧАННЯ: другий
3. СЕМЕСТР:3
4. ЛЕКТОР: Прокоф′єва Л.О.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ,ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:ЗК.1, ЗК.2, ЗК.5,
ФК.1, ФК.2, ФК.3, ФК.5, ФК.8, ФК.9, ФК.10.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни:сприяння розумінню сутності та соціальної значущості психології
управління персоналом у сучасних умовах, психології особистості працівника та керівника у
процесі здійснення управління; розвиток здібності до саморозвитку власних фахових якостей, їх
відповідності службовому становищу в ієрархії управління, до формування ефективної
управлінської команди, яка професійно використовує людський потенціал у досягненні цілей
організації; засвоєння методологічних основ психології управління персоналом, а також
оволодіння навичками використання соціальних і психологічних технологій управління.
8. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати:предмет, завдання і зміст дисципліни; теоретико-методологічні основи психології
управління; основні терміни і поняття дисципліни; історію і сучасний стан розвитку психології
управління; психологію особистості в управлінні;психологію управління рекламною
діяльністю організації;особистість працівника, її структуру і прояви;психологічні аспекти
керівництва і лідерства;психологію управління людськими ресурсами;основи теорії
організації і управління, планування і прогнозування кадрової роботи в організації,
фахової орієнтації якісного аналізу складу кадрів, організації і соціальної адаптації
працівників, науково-обґрунтованого добору і розстановки кадрів;головні форми і
джерела комплектування штатів, оплати праці, матеріального і морального заохочування,
шляху їх удосконалювання;принципи кадрової політики, форми і методи планування й
організації роботи з кадрами;психологію конфліктів в управлінні;соціально-психологічну
специфіку ділового спілкування в управлінській діяльності; психологія ведення ділових
переговорів;форми організації та планування робочого часу в управлінні;правові аспекти
управління персоналом.
вміти: аналізувати вияви психічних особливостей особистості в управлінні; визначати
психологічні особливості планування діяльності в організації; формувати та аналізувати кадрову
політику; управляти соціальним розвитком трудового колективу; застосовувати сучасні методи
планування потреб у персоналі; організовувати набір та відбір персоналу в конкретних умовах;
використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів; володіти інструментарієм стимулювання

працівників, що передбачає необхідність урахування внутрішнього потенціалу працівника;
здійснювати контроль виконання та професійно використовувати методи стимулюючої оцінки
цього виконання у процесі управління; інформаційно та документально забезпечувати управління
персоналом; забезпечувати методи оцінки персоналу; планувати й організовувати власну
діяльність, сполучати в ній головні принципи управлінця, застосовуючи залежно від ситуації,
найбільш доцільні й ефективні стилі і методи роботи
7. ПРЕРЕКВІЗІТ:Психологія управління та лідерства
8. ЗМІСТ КУРСУ:психологія як наука про закономірності виникнення і функціонування
психіки. Місце психології в системі наук про людину. Основні напрями психологічної
науки: психоаналіз, гуманістична психологія, біхевіоризм, когнітивна психологія,
трансперсональна психологія та ін. Методологічні принципи психології: принцип
детермінізму, єдності свідомості і діяльності, розвитку, об‘єктивності, системного підходу
та їх втілення в методах психології. Основні методи психології: спостереження і
експеримент. Допоміжні методи психології: опитування (анкетування і інтерв‘ю),
тестування, вивчення продуктів діяльності. Проблема надійності і валідності результатів
психологічного дослідження.
Форми відображення дійсності: фізична, біологічна, психічна. Психіка як функція
високоорганізованої матерії. Взаємозв‘язок психіки з нервовою системою. Функціональна
асиметрія великих півкуль головного мозку. Рефлекс як основна форма взаємодії
організму із середовищем. Умовні і безумовні рефлекси. Розвиток психіки у філогенезі:
елементарна чутливість, предметно-перцептивний рівень, інтелект. Взаємозв‘язок рівня
розвитку психіки і форм поведінки тварин. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки:
зміст і умови виникнення. Відмінності між психікою тварин і свідомістю людини.
Структура свідомості. Свідоме і несвідоме. Неусвідомлювані психічні явища:
передсвідоме, підсвідоме, надсвідоме. Форми прояву психіки: психічні процесі, психічні
стани, психічні властивості особистості.
Поняття про особистість. Індивід, особистість, індивідуальність, суб‘єкт як
характеристики людини. Психологічна специфіка особистості: усталеність, цілісність,
активність. Структура особистості. Рушійні сили розвитку особистості: різні психологічні
підходи.
Самосвідомість особистості: зміст і структура. ―Я-концепція‖ особистості. ―Яобраз‖ як сукупність уявлень особистості про себе. Самооцінка і рівень домагань як
центральні характеристики самосвідомості особистості. Механізми та шляхи розвитку
самосвідомості.
Мотиваційна сфера особистості. Потреби і мотиви. Мотивація. Спрямованість
особистості: зміст, види, форми прояву. Умови розвитку мотивації особистості.
Загальна характеристика когнітивної сфери особистості. Увага і її характеристики.
Види уваги. Можливості управління увагою. Чуттєві форми пізнання дійсності: відчуття і
сприйняття. Види і властивості відчуттів. Сприйняття і його характеристики.
Апперцепція. Спостереження як цілеспрямоване сприйняття. Умови розвитку чуттєвих
форм пізнання дійсності. Пам‘ять і її види. Процеси пам‘яті. Умови підвищення
продуктивності пам‘яті. Логічні форми пізнання дійсності: мислення і уява. Властивості
мислення. Операції і види мислення. Засоби активізації мислення. Уява: зміст і види.
Прийоми створення нових образів уяви. Уява і творчість. Умови розвитку уяви. Емоційновольова сфера особистості. Емоції і почуття. Види почуттів. Емоційна культура
особистості: зміст і умови розвитку. Воля 7 як психічний процес. Структура вольового
акту. Вольові якості особистості і їх розвиток. Локус контролю. Психічні стани
особистості: зміст і види. Настрій, афект, стрес. Умови саморегуляції психічних станів.
Особливості поведінки особистості: темперамент і характер. Темперамент як
динамічний бік поведінки: зміст і основні теорії. Типи темпераменту. Вплив темпераменту
на успішність навчання і діяльності. Індивідуальний стиль діяльності. Темперамент і
характер. Структура характеру. Риси характеру. Акцентуації характеру. Формування і

самовиховання характеру. Здібності як умова успішного здійснення діяльності. Природні
передумови формування здібностей (задатки). Види здібностей. Рівні розвитку здібностей.
Обдарованість, талант, геніальність. Психологічні умови формування і розвитку
здібностей. Діяльність як цілеспрямована і усвідомлена активність особистості. Структура
діяльності: цілі, мотиви, дії. Дії і операції. Складові і засоби дій. Уміння й навички. Види
діяльності: праця, спілкування, гра.
Спілкування як умова формування особистості. Структура спілкування:
комунікація, інтеракція, перцепція. Спілкування як обмін вербальною і невербальною
інформацією. Спілкування як міжособистісна взаємодія. Взаємодія людей у соціальних
групах. Види груп. Групові феномени: конформізм, ―зсув ризику‖, лідерство. Спілкування
як сприймання людьми один одного. Ефекти сприймання. Психологічні механізми впливу
у процесі спілкування: переконання, психічне зараження, навіювання, наслідування.
Умови підвищення ефективності спілкування. Формування атракції.
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10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11.МОВА НАВЧАННЯ:українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Психологія управління та лідерства
1. КОД: ОК 24
2. РІК НАВЧАННЯ: другий
3. СЕМЕСТР:4
4. ЛЕКТОР:
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ,ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:ЗК.1, ЗК.2, ЗК.5,
ФК.1, ФК.2, ФК.3, ФК.5, ФК.8, ФК.9, ФК.10.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Завдання дисципліни:сприяння розумінню сутності та соціальної значущості психології
управління персоналом у сучасних умовах, психології особистості працівника та керівника у
процесі здійснення управління; розвиток здібності до саморозвитку власних фахових якостей, їх
відповідності службовому становищу в ієрархії управління, до формування ефективної
управлінської команди, яка професійно використовує людський потенціал у досягненні цілей
організації; засвоєння методологічних основ психології управління персоналом, а також
оволодіння навичками використання соціальних і психологічних технологій управління.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

знати:предмет, завдання і зміст дисципліни; теоретико-методологічні основи психології
управління; основні терміни і поняття дисципліни; історію і сучасний стан розвитку психології
управління; психологію особистості в управлінні;психологію управління рекламною
діяльністю організації;особистість працівника, її структуру і прояви;психологічні аспекти
керівництва і лідерства;психологію управління людськими ресурсами;основи теорії
організації і управління, планування і прогнозування кадрової роботи в організації,
фахової орієнтації якісного аналізу складу кадрів, організації і соціальної адаптації
працівників, науково-обґрунтованого добору і розстановки кадрів;головні форми і
джерела комплектування штатів, оплати праці, матеріального і морального заохочування,
шляху їх удосконалювання;принципи кадрової політики, форми і методи планування й
організації роботи з кадрами;психологію конфліктів в управлінні;соціально-психологічну
специфіку ділового спілкування в управлінській діяльності; психологія ведення ділових
переговорів;форми організації та планування робочого часу в управлінні;правові аспекти
управління персоналом.
вміти:аналізувати вияви психічних особливостей особистості в управлінні; визначати
психологічні особливості планування діяльності в організації; формувати та аналізувати кадрову
політику; управляти соціальним розвитком трудового колективу; застосовувати сучасні методи
планування потреб у персоналі; організовувати набір та відбір персоналу в конкретних умовах;
використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів; володіти інструментарієм стимулювання
працівників, що передбачає необхідність урахування внутрішнього потенціалу працівника;
здійснювати контроль виконання та професійно використовувати методи стимулюючої оцінки
цього виконання у процесі управління; інформаційно та документально забезпечувати управління
персоналом; забезпечувати методи оцінки персоналу; планувати й організовувати власну
діяльність, сполучати в ній головні принципи управлінця, застосовуючизалежно від ситуації,
найбільш доцільні й ефективні стилі і методи роботи.
7. ПРЕРЕКВІЗІТ: самоменеджмент
8. ЗМІСТ КУРСУ:Предмет психології управління. Основне завдання психології
управління. Загальні ознаки процесу управління (відбувається у складній динамічній
системі з двома підсистемами — керуючою і керованою; цілеспрямованість впливу
керуючої підсистеми на керовану; наявність програми впливу керуючої системи на
керовану; наявність зворотних зв‘язків; ентропійний характер). Види управління
(технічне, соціальне). Різновиди соціального управління за сферами здійснення. Функції
управління. Поняття про керівництво. Структура психології управління. Психологія
управління — прикладна галузь науки. Управлінський вплив — головний елемент
управлінської діяльності. Психологічні питання здійснення управлінських впливів. Рівні
досліджень у психології управління: методологічний, галузевий (управління економікою
та суспільно-політичними і духовними видами діяльності). Психологія поведінки та
діяльності і соціологія організації та управління — джерела виникнення і розвитку
психології управління. Управлінська діяльність як центральний об‘єкт досліджень у
психології управління. Ознаки управлінської діяльності (за А. В. Філіпповим): специфічні
мета, об‘єкт діяльності; наявність функціональних зв‘язків між компонентами системи
управління; важлива роль соціально-психологічних відносин між людьми; технологічна
база управління (прийняття і переробка інформації та генерація нової інформації в
управлінському рішенні); доведення управлінського рішення до виконавця. Підходи до
розуміння функцій управління. Операційно-стадійний підхід — відображення
послідовності дій та операцій управлінської діяльності (Г. Черч, А. Файоль, І. М.
Керженцев, Г. Е. Шлезінгер, В. Г. Афанасьєв, А. А. Глухов, В. Н. Ейтігон, Г. Х. Попов).
Підходи, побудовані на групуванні функцій за спільністю їх цілей та завдань (Д. М. Крук,
О. В. Козлова, І. Н. Кузнецов, Б. З. Мільнер, В. С. Рапопорт, Л. І. Євенко). Традиція
вивчення людського фактора виробництва. Поняття людського фактора, особистісного
фактора. Перша науково обґрунтована система організації та управління Ф. Тейлора та А.
Файоля (НОП). Е. Мейо  засновник теорії людських відносин (предмет управління 

неформальна структура групи). Теорія ролей Р. Лінтона (предмет управління —
нейтралізація індивідуальних особливостей виконавців, уніфікація їх відповідно до
виконуваної ролі). Управлінські ролі (за Х. Мінцбергом): міжособистісні, інформаційні
щодо прийняття рішень. Перспективи розвитку управління (менеджменту) у XXI ст.
Відмова від авторитарного стилю управління на користь принципів співробітництва;
скорочення управлінського персоналу, делегування повноважень підлеглим; залежність
оплати від кваліфікації та результатів; поширення практики формування
міжфункціональних команд; безперевне навчання менеджерів; впровадження
інформаційних технологій; зосередження на управлінні людьми; зростання попиту на
універсальних менеджерів; широке використання тимчасових співробітників, які
працюють на контрактних засадах.
Види методів у психології управління (за Ф. Геновим): загальні і спеціальні.
Класифікація методів психології управління за ознакою міри опосередкованості вивчення
психічних явищ: безпосереднього вивчення психіки (спостереження, експеримент,
телеметричні прилади реєстрації психічних і психофізіологічних показників);
опосередкованого вивчення через інших людей (інтерв‘ю, бесіда, анкета, метод
незалежних характеристик, асоціативний експеримент, ігри); самоспостереження і
самоаналізу; продуктів діяльності. Особливості загальнопсихологічних методів у
психології управління. Специфіка спостереження за його метою та об‘єктом. Експеримент
(індивідуальний, груповий, масовий). Метод ігор і розв‘язання ситуацій, характерних для
управлінської діяльності. Метод соціометричних виборів у дослідженні виробничих
колективів. Особливості асоціативного експерименту. Психологія управління та інші
науки. Спільні інтереси психології управління з фізіологією (фізіологічні особливості
праці керівника, його вищої нервової діяльності); гігієною (вимоги до Тема 3. Соціальнопсихологічні характеристики організації Поняття про міжособистісні відносини.
Співвідношення понять ―зв‘язок‖, ―ставлення‖, ―відношення‖, ―відносини‖, ―стосунки‖,
взаємини, їх семантичні нюанси та сфери використання. Системи зв‘язків: суб‘єкт —
об‘єкт, суб‘єкт — суб‘єкт. Ставлення — суб‘єктивноособистісний сенс будь-яких зв‘язків
людини із світом. Відношення — зв‘язки людини з предметним світом, предметів між
собою (у системах: суб‘єкт-об‘єкт, об‘єкт-об‘єкт). Відносини, стосунки, взаємини —
соціальні зв‘язки у системі суб‘єкт-суб‘єкт. Соціальна структура організації. Формальні та
неформальні групи організації. Формальні групи — кадрова структура організації, що
визначає розподіл праці та забезпечує досягнення мети організації. Типи формальних
груп: група керівника, робоча (цільова) група, комітет (комісія, рада). Характеристики
неформальних організацій. Причини вступу людей у неформальні організації. Вплив
неформальних організацій на роботу установи (соціальний контроль; опір змінам;
неформальні лідери). Характеристика лідерства. Лідерство — відносини домінування і
підпорядкування. Концепції лідерства: теорія лідерських ролей Бейлса; теорія рис
лідерства (М. Вебер); інтерактивна теорія; ситуаційна теорія Ф. Фідлера; стратометрична
концепція А. В. Петровського. Особистість лідера. Типи лідерів (за Н. В. Шахназаряном):
інтелектуальний; емоційно-комунікативний; практичний; універсальний. Позитивні риси
особистості лідера: далекоглядність, розсудливість; уміння справедливо оцінити;
енергійність; рішучість; послідовність; справедливість; твердість і непохитність;
самопізнання; комунікативні здібності. Поняття про популярність. Фактори популярності:
позагрупові (соціально-демографічні), групові (норми, еталони), особистісні (вік, стать,
характер). Порівняння ознак популярності та привабливості. Порівняння ознак лідерства і
популярності. Важливість врахування міри популярності та привабливості лідера для
організації групи.
Характеристика товариських відносин. Діяльнісна основа їх виникнення,
обумовленість суспільними інтересами. Функції товариських взаємовідносин (співдія,
взаємодопомога у значущій, суспільно корисній діяльності). Дружба і товариськість.
Спрацьованість — ефект взаємодії у спільній діяльності. Ознаки спрацьованості:

максимальна продуктивність при мінімальних емоційно-енергетичних витратах.
Психологічна сумісність, її прояви (за М. М. Обозовим). Види (рівні) психологічної
сумісності: психофізична; соціально-психологічна. Типи поведінки людей при виконанні
спільної діяльності. Фактори групової згуртованості: емоційний аспект (Фестінгер,
Картрайт), когнітивно-оцінні аспекти (Ньюкомб, Хайдер); інтерактивні фактори (М.
Дойч); комунікативні фактори (К. Левін). Теорія групової ―синталії‖ Р. Кеттела. Модель
групової продуктивності Б. Колінза. Стратометрична концепція групової згуртованості А.
В. Петровського. Поняття соціально-психологічного клімату (СПК) колективу. Основні
характеристики соціально-психологічного клімату: предметність та емоційність.
Структура СПК. Система ставлень працівника, яка обумовлює соціально-психологічний
клімат. Роль соціально-психологічного клімату. Його функції: забезпечення умов
життєдіяльності особистості у групі; зворотний зв‘язок про взаємодію особистості із
соціальним оточенням; фактор спільної виробничої діяльності; вплив на розвиток
особистості; детермінанта психічного стану і здоров‘я особистості. Створення
оптимального соціально-психологічного клімату. Фактори його забезпечення в колективі:
глобальне макросередовище (суспільні цінності, ідеологія, пріоритети, розвиток науки та
техніки); локальне макросередовище (культура організації та управління; культура
міжособистісних відносин і спілкування; розвиток менеджменту). Причини загострення
проблеми соціально-психологічного клімату: зростання психічного напруження, духовних
потреб і запитів, вимог до культури спілкування. Спрямованість умов оптимального
соціально-психологічного клімату на задоволення потреб працівників.
Поняття про вплив і взаємовплив. Вплив — дія, спрямована на партнера, яка
викликає зміни у його поведінці. Різновиди впливів: вербальні, фізіологічні (частота
серцевих скорочень), ситуативні, стійкі (характерологічні); свідомі та несвідомі;
конструктивні чи деструктивні. Засоби психологічних впливів: вербальні,
паралінгвістичні, невербальні. Цілі і форми соціальних впливів. Управлінський вплив —
різновид психологічного впливу в системі керівник — підлеглий. Структура
управлінського впливу: суб‘єкт чи ініціатор; об‘єкт (адресат); способи впливу
(навіювання, зараження, наслідування, переконання тощо). Етапи динаміки управлінского
впливу: операційний; процесуальний; результативний — відповідні дії підлеглого на
вплив. Фактори впливовості особистості керівника. Поняття впливовості та критерії її
визначення. Характеристика окремих факторів впливовості: когнітивна характеристика
ситуації прийняття рішення; привабливість суб‘єкта впливу для його об‘єкта; тривалість
впливу (закон міжособистісного уподібнення). Залежність змісту та динаміки факторів
впливовості від форм впливів (навіювання, переконання, наказ). Асертивність особистості
(спроможність досягати цілей); здатність бути переконливим. Принципи організації
переконливої інформації. Характеристика видів психологічних впливів. Характеристика
окремих впливів та їх засобів: переконання; самопросування; навіювання; зараження;
спонукання до наслідування; формування прихильності; прохання; наказ; деструктивна
критика; ігнорування; маніпуляція. Протистояння особистості неконструктивним
впливам. Критерії конструктивного впливу. Види протидіючих впливів у відповідь на
неконструктивний вплив: контраргументація; конструктивна критика; енергетична
мобілізація; творчість; ухилення; психологічна самооборона; ігнорування; конфронтація;
відмова.
Психологічні
особливості
управлінських
розпоряджень.
Структура
розпорядження (наказу): мотиваційна, змістова, зобов‘язуюча 10 складові. Методи
передавання розпорядження: спонукаючий, переконуючий, примушуючий. Типи віддачі
наказів: туманний наказ, наказ-умовляння, наказ-погроза, наказ-прохання, наказ-підкуп,
наказ-категорична вимога. Функції впливів керівника при віддачі розпорядження:
інформаційна, мотиваційна, матеріального забезпечення виконання, контрольно-оцінна.
Поняття про стиль керівництва та індивідуальний стиль керівництва. Залежність
стилю керівництва від суспільного місця керованої організації (освітні, військові,
спортивні, виробничі, медичні структури). Різновиди стилів керівництва: директивний,

колегіальний, ліберальний, авторитарний, інкволітарний, анархічний. Умови формування
стилю керівництва. Поняття індивідуального стилю управління. Ознаки індивідуального
стилю управління (відображає усталені способи діяльності керівника, психологічні
особливості його мислення, прийняття рішень, спілкування тощо; набувається у процесі
діяльності і змінюється; виражається у змістовних характеристиках управлінської
діяльності). Індивідуальний стиль керівництва за К. Левіним — перша психологічна
теорія стилю управління. Характеристика особистості та управлінської діяльності
автократичного, демократичного, ліберального лідера. Трансформація стилів керівництва
в останній чверті XX століття. Прихований (анонімний) стиль управління. Його недоліки
(уповільнення темпів зростання компаній; громіздка управлінська система; зниження
оперативності прийняття рішень). Відкритий стиль управління. Його переваги (зростання
ініціативи та творчої активності співробітників; оперативність управління; зростання
якості взаємодії між співробітниками). Виконавчий та ініціативний стилі . Концепція
стилю керівництва Р. Р. Блейка та Дж. С. Мутон. Критерії його виокремлення:
спрямованість керівника при виконанні управлінських завдань (на турботу про
виробництво та отримання найвищих кінцевих результатів, або на турботу про людей).
Характеристика стилів: ―режим підпорядкування керівникові‖, ―управління 11 приміським
клубом‖, ―зубожіння управління‖, ―управління людиною організації‖, ―колективного
управління‖. Індивідуальний стиль спілкування керівника за Р. Х. Шакуровим:
розсудливий, дистанційний, розуміючий, пригнічуючий, довірливий, прагматичний.
Функції управління в педагогічному колективі: цільові, соціально-психологічні,
операційні. Особистість керівника освітньої установи. Групи якостей особистості
директора школи: моральна зрілість, професійно-ділові (загальні та професійнопедагогічні), організаторські, адміністраторські, соціально-психологічні. Специфіка
управління освітнім закладом. Професіограма менеджера освіти. Поняття про
професіограму та психограму керівника освіти. Психологічні вимоги до керівника
освітнього закладу: діагностичні, прогностичні, проектувальні, організаторські,
комунікативні, мотиваційні, емоційно-вольові, оцінювальні, гностичні, моральні, мовні,
фізіологічні, фізичні. Психічні процеси та якості особистості керівника освітнього закладу
відповідно до змісту його професійних дій.
Завдання психолога при відборі кадрів: забезпечення відбору претендентів на
посаду відповідно до кадрової політики організації; захист організації від осіб, які можуть
зашкодити її роботі. Стратегія розвитку організації — детермінанта її кадрової політики.
Типи кадрової політики. Небезпечні особливості характеру претендентів на посаду:
загальні та специфічні. Схеми підбору кадрів. Особистісні чинники включення людини в
організацію: комплекс рис особистості (ініціативності, вправності, комунікативності).
Характеристика психологічного змісту ініціативності, вправності, комунікативності
особистості при виконанні посадових обов‘язків. Типологія особистості працівника.
Прогноз місця працівника в організації на основі діагностики рис ініціативності,
вправності, комунікативності. Типи працівників за співвідношеннями: вправність —
ініціативність; комунікабельність — ініціативність; вправність — комунікабельність.
Тривимірна модель типів працівника: лідер, організатор, творча індивідуальність, ―душа
компанії‖, конформіст-інтегратор, педант, ідеал.
Теорії прийняття рішень. Завдання при прийнятті рішень: розуміння проблеми,
збирання інформації, розгляд альтернатив, вибір однієї з них. Взаємозв‘язок математики,
психології у розробці теорій прийняття рішень. Теорія прийняття раціональних рішень.
Психологічна теорія прийняття рішень. Різновиди процесу прийняття рішення: інтуїтивне,
досвідне, раціональне. Етапи прийняття рішень: діагностика проблеми, формулювання
обмежень і критеріїв прийняття рішень, визначення альтернатив, оцінка альтернатив,
прийняття рішення (вибір альтернативи). Порівняльна характеристика групових та
індивідуальних форм прийняття рішень. Експеримент Б. Піонера: індивіди обирають
оптимальне рішення у 16,8% випадків, група — у 66,7%. Феномени групового прийняття

рішень: різна міра активності та впливовості членів групи; витрата часу на подолання
суперечок; можлива втрата мети; явище конформності. Переваги та недоліки групового
прийняття рішення. Типи груп при прийнятті рішень: інтерактивна і номінальна.
Структура групового завдання на прийняття рішення, їх типологія (прості й складні;
кон‘юнктивні та диз‘юнктивні; стандартні; продуктивні, дискусійні, проблемні). Поняття
про дименсіональний аналіз групового завдання, його виміри. Соціально-психологічні
феномени групового прийняття рішень: групове мислення; зсув до ризику; поляризація
поглядів. Прийоми послаблення негативних наслідків групових рішень, стимулювання
критичності мислення; вивчення аргументів ―за‖ і ―проти‖; залучення незалежних
спеціалістів-експертів, добір членів групи.
Причини нововведень в організації. Зовнішні причини (політичні, економічні,
зміни ринкового попиту, технологічні 13 нових конкурентів). Внутрішні причини
(розвиток нових напрямів діяльності; підвищення продуктивності праці; поліпшення
якості; збільшення обсягів продажу; поліпшення обслуговування; підвищення мотивації
персоналу; збереження кадрів; зміцнення позицій на ринку). Розробка проекту
перетворення. Напрями та етапи реалізації нововведень. Напрями нововведень: завдання
організації, організаційні структури та системи, організаційна культура, кваліфікація
співробітників. Характеристика етапів нововведень: підготовчий, ―розморожування‖,
здійснення перетворень, ―заморожування‖, оцінювання змін. Типи нововведень за їх
ініціатором. Внутрішні: згори вниз (керівники вищої ланки), знизу вгору (рядові
співробітники). Зовнішні (експерти консалтингових фірм). Переваги та недоліки типів
нововведень за їх ініціатором. Оцінка міри складності реалізації нововведення. Критерії
оцінки: рівень реалізовуваності; передбачуваність результатів; міра складності виконання.
Різновиди нововведень за масштабом перетворень (стосуються окремого співробітника;
групи співробітників; відділу; організації загалом); за витратами часу на здійснення
(короткотермінові; середньотермінові; довготермінові). Інші чинники складності
реалізації проектів: особа ініціатора перетворень, особи, що підтримують проект; вплив на
життя співробітників; спосіб подання проекту нововведень. Опір нововведенням та його
причини. Причини опору співробітників нововведенням (за Коттером і Шлезінгером):
вузьковласницький інтерес; нерозуміння і брак довіри; різна оцінка ситуації; низька
терпимість щодо змін. Тиск з боку колег, втома від змін, попередній невдалий досвід змін
як причини опору змінам за Ю. М. Швалбом та О. В. Данчевою. Підходи до подолання
опору нововведенням: просвіта та надання інформації, участь та залучення, допомога та
підтримка, переговори та угоди.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Генов Ф. Психология управлення / Пер. с болг.; общ. ред. Б. Ф. Ломова, В.Ф.Венды. М.:
Прогресс, 1982. 422 с.
2. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління. Кам‘янецьПодільський, 2005. 345 с.
3. Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти. К.: Ніка-Центр,
2000. 331 с.
4. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М.: Дело,
1992. 702 с.
5. Методология инженерной психологии, психологии труда и управления. М.: Наука,
1981. 286 с.
6. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління. К.: Академвидав, 2003. 568 с.
7. Психологические проблемы социальной регуляции поведения / Отв. ред. Е. В.
Шорохова, М. И. Бобнева. М.: Наука, 1976. 368 с.
8. Психология: Учебник / Под ред. А. А. Крышова. М.: Проспект, 1998. с. 515–527.
9. Самыгин С. И. Психология управления: Учеб. издание. Ростов н/Д: Феникс, 2000. 10.
Свенцицкий А. Л. Социальная психология управления. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986.
176 с.

10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11.МОВА НАВЧАННЯ:українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Курсова робота з дисципліни «Теорія і менеджмент організації»
1. КОД: ОК 25
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 4
4. ЛЕКТОР: 5. КОМПЕТЕНТНОСТІ,ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: актуальність, план та понятійний апарат обраної тематики роботи; список
необхідної літератури; бібліотечні фонди загального доступу з «Теорії і менеджмента
організації»; методичні рекомендації щодо написання курсової роботи, основні вимоги що
висуваються до її розробки;
вміти: аналітично мислити; самостійно підбирати літературу, нормативні акти, матеріали
юридичної практики для написання роботи; робити виписки, вести конспекти,
систематизувати матеріал згідно з планом курсової роботи; розкрити сутність правового
чи державного явища, дати визначення його поняття, переліку і характеристиці ознак;
виділяти певні види того чи іншого державно-правового явища вказувати критерії
класифікації; здійснювати порівняльний аналіз державно- правових явищ, назвати їх
спільні та відмінні ознаки, зробити висновок про їх співвідношення; порівнювати певні
точки зору та відповідно їх аргументувати; розкрити та обґрунтувати суттєві риси,
властивості, закономірності, принципи і тенденції розвитку державно-правових явищ;
підкріплювати теоретичний матеріал положеннями Конституції України, чинного
законодавства та прикладами з юридичної практики; розкрити тему, послідовно і
правильно висвітлити всі питання в повному обсязі, змістовно і ґрунтовно використати
літературу.
7. ПРЕРЕКВІЗІТ: теорія та менеджмент організації.
8. ЗМІСТ КУРСУ: тематика курсових робіт розробляється та затверджується на кафедрі
кожного року.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: методичні рекомендації.
10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 11.МОВА НАПИСАННЯ: українська.
Курсова робота з дисципліни «Стратегічне управління»
1. КОД: ОК 26
2. РІК НАВЧАННЯ: 3
3. СЕМЕСТР: 6
4. ЛЕКТОР: 5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ: знання основ
стратегії, стратегічного управління, структури організації, професії та її ролі у економіці;
вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного
напрямку дослідження; проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням
сучасного аналітичного інструментарію; розробка та оцінка альтернативних підходів до
вирішення визначених проблем.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: актуальність, план та понятійний апарат обраної тематики роботи; список
необхідної літератури; бібліотечні фонди загального доступу; методичні рекомендації

щодо написання курсової роботи, основні вимоги що висуваються до її розробки; вимоги
що висуваються до розробки дослідження.
вміти: аналітично мислити; самостійно підбирати літературу, нормативні акти, матеріали
економічної практики для написання роботи; робити виписки, вести конспекти,
систематизувати матеріал згідно з планом курсової роботи; самостійно аналізувати
теоретичні положення, практику, нормативно-правові документи, правильно
застосовувати та тлумачити чинне законодавство; провести всебічну діагностику ситуацій
з використанням сучасного інструментарію; розкрити тему, послідовно і правильно
висвітлити всі питання в повному обсязі, змістовно і ґрунтовно використати літературу.
7. ПРЕРЕКВІЗІТ: стратегічне управління.
8. ЗМІСТ КУРСУ: тематика курсових робіт розробляється та затверджується на кафедрі
кожного року.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: методичні рекомендації.
10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 11.МОВА НАПИСАННЯ: українська.
Навчальна практика (ознайомча)
1. КОД: ОК 27
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: 5. КОМПЕТЕНТНОСТІ,ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ:
Загальні компетентності: знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність до
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; навички використання
інформаційних і комунікаційних технологій.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:сутність, цілі та завдання
навальної знайомчої практики на рівні підприємства ; здатність збирати і аналізувати
інформацію, пов‘язану з економічною діяльністю, організаційним, економічним та
правовим забезпеченням діяльності підприємств; здатність оцінювати вплив зовнішніх та
внутрішніх факторів на функціонування та особливості виробництва на підприємствах
різної галузі; здатність орієнтуватися в діловій документації і аналітичних довідках про
діяльність підприємства, установ і організацій:
здатність складання та читання
аналітичних матеріалів, технологічних схем обробки інформації; здатність приймати
рішення у різних ситуаціях для ефективного функціонування підприємства.

6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: загальні відомості про фінансово-господарську діяльність суб‘єкта
господарювання та його стан у звітному періоді; організаційну структуру підприємства
різної форми власності; кваліфікаційні вимоги до професії економіста; організацію
управління суб‘єктом господарювання, склад структуру роботи; функції та обов‘язки
економістів; організацію документообігу на підприємстві;
зміст законодавчих і
нормативних актів, що регламентують діяльність суб‘єкта господарювання.
Вміти: збирати та аналізувати інформацію, пов‘язану з економічною діяльністю,
організаційним, економічним та правовим забезпеченням діяльності підприємств;
оцінювати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на функціонування та особливості
виробництва на підприємствах різної галузі; орієнтуватися в діловій документації та
аналітичних довідках про діяльність підприємства, установ і організацій; складати та
читати аналітичні матеріали, технологічні схемі обробки інформації.

7. ПРЕРЕКВІЗІТ: основи наукових досліджень; економіка підприємства.
8. ЗМІСТ КУРСУ:

Згідно навчальному плану студенти повинні на практиці закріпити свої знання, а
саме з дисциплін: мікроекономіка, макроекономіка, товарознавство, маркетинг.
Завдання з мікроекономіки: ознайомитись з підприємством; згідно завданням
практики, охарактеризувати
об‘єкт економічної діяль- (дивись перший етап);
ознайомитись з документацією, яка є на підприємстві.
Завдання з макроекономіки: охарактеризувати зовнішнє середовище, в якому
знаходиться підприємство; з‘ясувати, якими нормативно-правовими актами регулюється
діяльність
господарського
суб‘єкта;
охарактеризувати
партнерські
та
зовнішньоекономічні відносини з іншими підприємствами.
Завдання з товарознавства: вивчити та розкрити товарний асортимент; надати
оцінку діяльності підприємству стосовно товарний політиці тощо.
Завдання з маркетингу:
1) ознайомитись з ціновою політикою підприємства;
2) визначити канали товароруху до споживача;
3) розкрити методи та інструменти, які використовує підприємство під час збуту
своєї продукції.
Умовно практика поділяється на два етапи.
Перший етап включає відвідування під керівництвом групового керівника
протягом 2-го семестру різних об‘єктів економічної діяльності (заводи, фабрики,
підприємства різної форми власності). Кожне відвідування записується у щоденник.
До кожного відвіданого об‘єкту складається
1) Характеристика підприємства за планом: час проведення, відвіданий об‘єкт, вид
підприємства у залежності від форми власності, головні напрямки виробничої діяльності
підприємства, структура підприємства, характер і асортимент продукції, ринок збиту
продукції, рекламна діяльність підприємства.
2) Рекламний листок продукції підприємства
3) Висновки про діяльність підприємства.
У висновках студенти на основі аналізу підприємства узагальнюють специфіку
функціонування підприємства, особливості інфраструктури, засоби організації
виробництва або надання послуг, розробляють напрями покращання діяльності та
урізноманітнення реклами підприємства та виконання індивідуального завдання
Другий етап практики – самостійна робота студентів, основною метою якої є
проведення повного аналізу обраного (за самостійним вибором) підприємства за планом

9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:методичні матеріали для проходження
практики.
10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 11.МОВА НАВЧАННЯ: українська.
Навчальна практика (економічна)
1. КОД: ОК 29
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР:4
4. ЛЕКТОР: 5. КОМПЕТЕНТНОСТІ,ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу; уміння
планувати і організовувати свою професійну діяльність; здатність спілкуватися

державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти правничою термінологією;
навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, оцінка її
достовірності, використання сучасних інформаційних технологій і баз даних; здатність
проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої
позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній
дискусії; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: методологію формування цільових аналітичних показників дослідження
господарської діяльності підприємств; сучасні теоретико-методологічні підходи щодо
формування та забезпечення стабільного і ефективного функціонування та розвитку
підприємства; базові положення основних концепцій ресурсного управління сучасним
підприємством, особливості основних підходів та сучасні методи управління ресурсами
підприємства, технології управління ресурсним портфелем, методи оцінки ефективності
менеджменту ресурсів підприємства; новітні методики діагностики кризових проявів,
моделі імовірності банкрутства, прийоми бізнес-інжинірингу та реінжинірингу,
ідентифікації та нейтралізації господарських ризиків; принципи розробки та
обґрунтування програми виведення підприємства з кризового стану, її реалізації та оцінки
ефективності впровадження; національну нормативно-правову базу управління діяльністю
та розвитком підприємств.
Вміти: розробляти методики збору та обробки комерційної інформації для аналізу
діяльності підприємства, концепцію, стратегію та програму реалізації заходів із
забезпечення його стабільного розвитку ; виконувати комплексні розрахунки аналітичних
показників, обґрунтовувати цільові нормативи, оцінювати вплив факторів на
підприємницьку діяльність; впроваджувати у систему управління підприємством
спроектовані методики та моделі, а також оцінювати ефективність їх функціонування;
формувати робочу групу з реалізації проектних рішень щодо забезпечення і ефективного
функціонування в єдиному інформаційно-управлінському полі ; обґрунтувати потребу в
ресурсному забезпеченні бізнес-процесів підприємства; розробляти комбінації
стратегічних ресурсів з метою створення унікальних здібностей та ключових компетенцій
підприємства; виявляти кризові процеси на підприємстві, формувати й обирати
ефективні варіанти антикризових управлінських рішень; впроваджувати проекти з
підвищення ефективності діяльності фірми; визначати конкурентну позицію фірми на
ринку, здійснювати аналіз конкурентних переваг, якими володіє підприємство, та
визначати ті, що мають бути досягнутими в майбутньому для поліпшення його
конкурентоспроможності
7. ПРЕРЕКВІЗІТ: теорія та організація менеджменту, економіка підприємства.
8. ЗМІСТ КУРСУ: оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та
знаряддями праці у галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у
вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття
самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних ринкових і виробничих умовах,
виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у
практичній діяльності.

9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: методичні матеріали для проходження
практики.
10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 11.МОВА НАВЧАННЯ: українська.
Виробнича практика (організаційно-аналітична)
1. КОД: ОК 30
2. РІК НАВЧАННЯ: третій
3. СЕМЕСТР: 6

4. ЛЕКТОР: 5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу; уміння
планувати і організовувати свою професійну діяльність; здатність спілкуватися
державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти правничою термінологією;
навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, оцінка її
достовірності, використання сучасних інформаційних технологій і баз даних; здатність
проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої
позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній
дискусії; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
В результаті проходження практики студенти повинні знати: загальні функції
облікового апарату і взаємозв‘язок його з усіма економічними службами; де, в які строки і
хто складає первинні і зведенні документи і облікові регістри синтетичного і аналітичного
обліку господарських операцій; порядок, методику і техніку приймання, перевірки і
обробки первинних і зведених документів; порядок складання первинних і зведених
документів, ведення синтетичного і аналітичного обліку господарських операцій.
Після виконання програми виробничої практики студент повинен вміти:
користуватися бухгалтерським понятійним апаратом; організовувати первинний облік;
складати необхідні розрахунки; здійснювати перевірку, бухгалтерську обробку
документів; складати і читати регістри бухгалтерського обліку, форми звітності та
довідки; вибирати раціональну форму ручного та автоматизованого ведення фінансового
та податкового обліку у відповідності зі специфікою діяльності підприємства; збирати і
систематизувати результати власних спостережень.
7. ПРЕРЕКВІЗІТ: теорія та організація менеджменту, економіка підприємства,
кадровий менеджмент, мотиваційний менеджмент.

8. ЗМІСТ КУРСУ:
Організаційно – економічна характеристика підприємства повинна відображати:
місце знаходження підприємства; дату створення, перелік засновників; форму власності;
дату державної реєстрації; правовий статус і форма господарювання; підпорядкованість;
платіжні реквізити; види діяльності; оподаткування діяльності; організаційну структуру
підприємства; структуру бухгалтерії; технологічну структуру підприємства; форму обліку;
наказу про облікову політику; характеристику продукції, основних ринків збуту, основних
клієнтів і конкурентів; труднощі у роботі на сучасному етапі та перспективи розвитку.
Щоб надати організаційно-правову характеристику базовому підприємству студенту
необхідно ознайомитися зі статутом підприємства; реєстраційними документами
підприємства; наказами підприємства, які стосуються роботи облікової служби
підприємства; здійснити екскурсію по підприємству; ознайомитися з технологічним
циклом і виробничою програмою підприємства.
В якості інформаційної бази для виконання аналізу діяльності підприємства
використовують дані фінансової звітності базового підприємства (Баланс форма ғ 1, Звіт
про фінансові результати форма ғ 2, Звіт про рух грошових коштів форма ғ 3, Звіт про
власний капітал форма ғ 4, Примітки до річної фінансової звітності форма ғ 5) не менше
ніж за два роки, а також дані облікових регістрів. Результати аналізу господарськофінансової діяльності студент може представити у вигляді таблиць. Кожна таблиця
повинна супроводжуватись висновками, зробленими студентом, результатами аналізу

9.РЕКОМЕНДОВАНА
ЛІТЕРАТУРА:
методичні
матеріали
проходження практики.
10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 11.МОВА НАВЧАННЯ: українська.

для

Виробнича практика (комплексна за фахом)
1. КОД: ОК 31
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР: 5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу; уміння
планувати і організовувати свою професійну діяльність; здатність спілкуватися
державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти правничою термінологією;
навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, оцінка її
достовірності, використання сучасних інформаційних технологій і баз даних; здатність
проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої
позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній
дискусії; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Організаційно – економічна характеристика підприємства повинна відображати:
місце знаходження підприємства; дату створення, перелік засновників; форму власності;
дату державної реєстрації; правовий статус і форма господарювання; підпорядкованість;
платіжні реквізити; види діяльності; оподаткування діяльності; організаційну структуру
підприємства; структуру бухгалтерії; технологічну структуру підприємства; форму обліку;
наказу про облікову політику; характеристику продукції, основних ринків збуту, основних
клієнтів і конкурентів; труднощі у роботі на сучасному етапі та перспективи розвитку.
Щоб надати організаційно-правову характеристику базовому підприємству студенту
необхідно ознайомитися зі статутом підприємства; реєстраційними документами
підприємства; наказами підприємства, які стосуються роботи облікової служби
підприємства; здійснити екскурсію по підприємству; ознайомитися з технологічним
циклом і виробничою програмою підприємства.

7. ПРЕРЕКВІЗІТ: економіка підприємства
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Метою виконання виробничої практики та складання звіту є: ознайомлення
студентів безпосередньо на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом
виробництва; виявлення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів з
фінансового та податкового обліку; систематизація, закріплення та поглиблення
теоретичних та практичних знань з фінансового та податкового обліку; розвиток навичок
самостійної праці із спеціальною літературою, законодавчими та нормативними актами;
розвиток вміння складати і використовувати документи, облікові регістри, форми
звітності підприємства; накопичення досвіду практичної виробничої діяльності зі
спеціальності, розвиток здібності використовувати знання в умовах практичної діяльності.

9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: методичні матеріали для проходження
практики.
10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 11.МОВА НАВЧАННЯ: українська.
Англійська мова 2
1. КОД: ОК 8
2. РІК НАВЧАННЯ: 2, 3, 4
3. СЕМЕСТР: 4, 5, 6, 7
4. ЛЕКТОР:
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: здатність до пошуку, аналізу та обробки інформації з різних джерел; знання і
розуміння предметної області; здатність працювати самостійно; здатність працювати в

команді; здатність до адаптації в новій ситуації; здатність приймати обгрунтовані
рішення; уміння використовувати інформаційні технології; здатність логічно й ясно
висловлювати свої думки як в усній, так і в письмовій формі; володіння на високому рівні
чотирма видами мовленнєвої діяльності – аудіювання, говоріння, читання, письмо.
Фахові: володіння граматичними, лексичними, фонетичними знаннями англійської мови
на рівні B2; систематизація та поглиблення знань з граматики та їх практичне
використання; знання тематичної лексики; уміння сприймати на слух автентичні тексти;
здатність використовувати англійську мову для успішної комунікації в усній і писемній
формах; здатність висловлювати думку та обгрунтувати її англійською мовою; володіння
необхідним мінімумом соціокультурних знань про країну мови, що вивчається.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: лексичний матеріал, необхідний для вільної бесіди; лінгвістичні, предметні, логікоформальні особливості текстової інформації (у межах загальної тематики й мовного
матеріалу, що вивчається); граматичні правила і структури сучасної англійської мови;
основи культури спілкування цією мовою;
вміти: практично володіти лексичними одиницями в межах лексичного мінімуму та
тематики, передбаченої програмою; працювати з різними типами словників; теоретично і
практично володіти запланованим граматичним матеріалом; висловлювати свою думку та
отримувати інформацію у співрозмовника відповідно до тематики програми; граматично й
лексично правильно виловлювати свої думки у письмовій формі з заданої теми.
7. ПЕРЕРЕКВІЗИТ: англійська мова.
8.ЗМІСТ КУРСУ:
Лексичні теми: медицина (Medicine), наука (Science), видатні відкриття (Outstanding
Discoveries), відпочинок (Rest), національна кухня (National Cuisine) , освіта (Education),
студентське життя (Student‘s Life), проблеми молоді (Youth Problems), здоровий спосіб
життя (Healthy Way of Life), вибір професій (Career Choice), злочин та покарання Crime
and Punishment), кіно/театр (Cinema/Theatre), музика/живопис (Music/Painting), засоби
масової інформації (Mass Media).
Граматичні теми: узгодження часів (Sequence of Tenses), модальні дієслова (Modal
Verbs), безособові форми дієслова (Non-finite Forms of the Verbs), умовний спосіб
(Subjunctive Mood), пряма й непряма мова (Direct and Reported Speech).
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Барановская Т. В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. – 2-е изд.,
исправленное и дополненное. – Киев: ООО «ИП Логос-М», 2015. – 384 с.
2. Богатирець В.В., Куделько З.Б., Звягінцева О.Б. New Perspectives = Нові обрії:
підручник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 424 с.
3. Голіцинський Ю. Б. Граматика. Збірник вправ. – Київ: Арій, 2017. – 544с.
4. Литвиненко, Г.І. 2756 Збірник вправ з граматики англійської мови : для студ. усіх
спец. денної форми навчання / Г.І. Литвиненко, О.І. Нефедченко. - Суми : СумДУ,
2009. - 38 с.
5. Мороховська Є. Я. Основи граматики англійської мови: теорія і практика. – К.:
Вища школа, 1993. – 472 с.
6. Погожих Г. М., Волкова О. Ю. Усі розмовні теми. English. – Х.: Торсінг плюс,
2015. – 608 с.
7. Exam Excellence. Oxford Exam Support. – Oxford, 2012. – 200 p.
8. My English Pages [Електронний ресурс]. – Електроні дані. – Режим доступу:
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/exercises.ph
9. Raymond Murphy. English Grammar in Use. – 3rd ed. – Cambridge University Press,
2004. – 382 p.
10. Soars Liz and John. Headway Pre-Intermediate. – Oxford: OUP, 2007. – 160p.

11. Soars Liz and John. Headway Intermediate. – Oxford: OUP, 2003. – 160p.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: англійська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Фізична культура і основи здоров’я людини
1. КОД: ОК34
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1, 2
4. ЛЕКТОР: ст. викладач Мельничук І.П.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:здатність
визначити загальні підходи до вибору необхідної методики застосування фізичних вправ;
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; формування знань у сфері
особистої гігієни та здорового способу життя; виховання толерантності і культури
поведінки; формування знань, вмінь і навичок дотримуватися основних принципів
здорового способу життя та пропаганда його засобами просвітницької діяльності серед
населення;засвоєння закономірностей формування, збереження та зміцнення
індивідуального здоров‘я людини;засвоєння методик дослідження індивідуального
здоров‘я людини та профілактики хвороб і девіантної поведінки.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати:сутність теорії фізичного виховання як науки, її об‘єкт, предмет вивчення та базові
поняття теорії; історію виникнення теорії фізичного виховання як науки; систему
педагогічних знань та зв‘язок теорії фізичного виховання з іншими науками;
методологічні основи теорії фізичного виховання; роль і місце теорії фізичного
виховання; критерії основ здоров‘я як процесів в освіті; основні напрями змісту фізичного
виховання в системі загальної середньої освіти; загальні методи та форми фізичного
виховання; ключові характеристики здоров‘язберігаючих освітніх технологій, принципи
їх класифікації; принципи використання сучасних
здоров‘язберігаючих технологій в
професійної діяльності.
вміти:аналізувати педагогічні явища, процеси, факти з точки зору сучасної теорії і
практики фізичного виховання; використовувати педагогічні ідеї в організації процесу
навчання й виховання; здійснювати різні напрями фізичного виховання у роботі з
школярами в умовах школи та позашкільних закладів освіти; вміло будувати
взаємостосунки з учнями, батьками, колегами у процесі педагогічної та фізкультурноспортивної діяльності; на практиці реалізовувати методи та форми
фізкультурноспортивної діяльності з метою формування всебічно розвинутої особистості школярів,
впроваджувати здоров‘язберігаючи технології у педагогічний процес з метою створення
умов для ефективної мотивації до здорового способу життя; проектувати
здоров‘язберігаючі технології навчання; інтегрувати
сучасні
здоров'я
зберігаючи
технології в освітню діяльність
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: дисципліни пов‘язани з основами здоров‘я
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Загальні підходи до основ здоров‘я. Місце дисципліни в системі наук про здоров‘я.
Предмет, об‘єкт, головна мета, основні завдання, методи вивчення основ здоров‘я. Місце
дисципліни серед природничих наук і наук про людину.
Історія пізнання людиною проблем власного здоров‘я. Причини і передумови
виникнення основ здоров‘я. Педагогічні основи здоров‘я – галузева наука про навчальновиховні заходи залучення особистості у процесі будівництваздоров‘я.
Роль освіти з охорони здоров‘я у збереженні і зміцненні здоров‘я студентської
молоді. Аналіз системи освіти здоров‘я. Освітні програми з основ здоров‘я, принципи

їхньої побудови, умови реалізації. Основи здоров‘я служба освітніх установ – провідна
структура навчально-виховного процесу
Поняття про здоров‘я, форми і методи його формування, збереження та зміцнення.
Поняття про здоров‘я. Визначення здоров‘я. Складові здоров‘я: фізична, соціальна,
психічна, духовна. Критерії здоров‘я. Суспільне, групове і індивідуальне здоров‘я, їх
характеристики. Рівні здоров‘я. Кількість і якість здоров‘я.
Здоров‘я – багатопланове інтегральне поняття. Здоров‘я – головна «візитна картка
соціально-економічного благополуччя, зрілості, культури і престижу держави». Хвороба.
Фактори, що сприяють розвитку хвороби. Причини хвороб, основні форми, характер
розвитку, основні періоди перебігу.
Стан здоров‘я населення України, шляхи його покращення. Демографічна ситуація
в Україні. Показники тривалості життя в Україні та інших країнах. Основні хвороби, що є
безпосередньою причиною смерті сучасної людини. Фактори, які зумовлюють погіршення
стану здоров‘я. Проблеми інвалідності та соціального сирітства. Знайомство з
механізмами негативного впливу на стан здоров‘я та шляхами зменшення цього впливу –
основа корекції поведінки людини.
Оволодіння методикою та технікою: вправи загального розвитку та спеціальні
вправи для фізичної підготовки.Особливості техніки бігу на різні дистанції. Вправи
загального розвитку та спеціально-підготовчі вправи волейболістів. Основи техніки і
тактики гри в волейбол. Навчання вправам основної гімнастики. Гімнастичні вправи в
організації рухової діяльності і оздоровлення студентів. Ознайомлення з технікою
виконання силових вправ для різних груп м‘язів. Навчання складанню програм силової
спрямованості. Ознайомлення з правами на релаксацію, критичне закріпленню їх
засобами тренування. Місце дисципліни серед природних наук про людину. Аналіз
системи збереження здоров‘я, принципи її побудови, умови реалізації. Складання
здорового способу життя : раціональне харчування. Критерії здоров‘я. Суспільне, групове
і індивідуальне здоров‘я, їх характеристика.Здоров‘я – головна «візитна картка соціальноекономічного благополуччя, зрілості, культури і престижу держави» Хвороба. Фактори,
що сприяють розвитку хвороби. Показники тривалості життя в Україні та інших країнах
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ: лекції, практичні
заняття, самостійна робота.

11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.

Вибіркові компоненти*
Міжнародна економіка
1. КОД: ВБ 1.1
2. РІК НАВЧАННЯ: третій
3. СЕМЕСТР: 5
4. ЛЕКТОР: д.е.н., проф. Захарченко В.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ: 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.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: базові категорії і функціональні взаємозв‘язки в міжнародній
економіці;основні концепції та методи теорії міжнародної економіки;закономірності
формування сукупного попиту й сукупної пропозиції на товари й фактори
виробництва;інструменти аналізу відкритої національної економіки в умовах їх взаємодії з
економікою інших країн;тенденції, умови й фактори розвитку міжнародних економічних
відносин;форми міжнародних економічних відносин, їх структуру, тенденції
розвитку;механізми, методи й форми регулювання міжнародної економіки, специфіку їх
реалізації, інституційну структуру регулювання міжнародної економіки, принципи її
формування, тенденції розвитку ї напрямки вдосконалення
Вміти: використовуючи теоретичну базу в області міжнародної економіки, та
знання механізмів і методів МЕВ, навчитися з успіхом застосовувати їх на практиці для
роботи в умовах ринку, у т.ч. міжнародного;аналізувати динаміку розвитку міжнародних
економічних відносин;аналізувати показники розвитку національної і світової
економіки;аналізувати тенденції змін розвитку міжнародних фінансових, валютних ринків
та валютно-фінансових механізмів, що обслуговують функціонування міжнародної
економіки;пристосувати опановані знання, положення й ситуації, що розглядаються в
рамках даного курсу при налагоджуванні взаємовигідних цивілізованих партнерських
стосунків та прийманні вивірених, ефективних рішень.
5. ПРЕРЕКВІЗИТ: економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржового
структур), менеджмент.
6. ЗМІСТ КУРСУ:
Предмет курсу «Міжнародна економіка». Міжнародна макроекономіка.
Міжнародна мікроекономіка. Основні ознаки міжнародної економіки. Світовий ринок,
його сутність та особливості формування. Структура та головні характеристики світового
ринку. Світове господарство як система: виникнення і етапи розвитку. Світова
економіка, її ресурси та потенціал розвитку. Інтернаціоналізація господарського життя.
Міжнародний поділ праці. Міжнародна спеціалізація виробництва.Міжнародне
виробниче кооперування, його форми.Фактори міжнародного поділу праці.Взаємодія
національних економік на основі міжнародного поділу праці. Міжнародна економічна
система. Сутність, особливості міжнародних економічних відносин (МЕВ). Механізм
МЕВ. Форми міжнародних економічних відносин.Рівні міжнародних економічних
відносин.Суб'єкти міжнародних економічних відносин.Середовище міжнародних
економічних відносин, його особливості та структуризація.Політико-правове середовище
міжнародних економічних відносин. Економічне середовище міжнародних економічних
відносин.Соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин.Ресурси
та інфраструктура. Міжнародний транспорт і зв'язок.
*
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Національна економіка як об`єкт світової економічної системи Систематизація
країн світу.Систематизація країн за регіональною ознакою. Систематизація країн за
організаційною
ознакою.
Систематизація
країн
за
рівнем
економічного
розвитку.Економічно розвинені країни світу.Країни з перехідною економікою.Країни, що
розвиваються.
Нові
індустріальні
країни.
Країни
із
середнім
рівнем
розвитку.Систематизація країн за рівнем соціально-економічного розвитку.Механізми
взаємодії національних економік країн світу.
Принципи міжнародних економічних відносин.Принципи міжнародних
економічних відносин України.
Еволюція теорій міжнародної торгівлі. Класичні теорії міжнародної торгівлі.
Меркантилізм. Неомеркантилізм. Обмеженість меркантилістської теорії та її внесок в
теорію міжнародної торгівлі. Теорія абсолютних переваг А.Сміта.Теорія порівняльних
переваг Д.Рікардо. Виграш від торгівлі. Значення теорії порівняльних переваг.
Співвідношення цін у торгівлі. Теорія взаємного попиту Дж. С. Міля.Теорія порівняльної
наділеності факторами виробництва Е.Хекшера та Б.Оліна. Теорія вирівнювання цін на
фактори виробництва Хекшера-Оліна-Самуельсона.Парадокс В.Леонтьєва та його
пояснення. Значимість цих теорій. Теорія розміру країни. Неокласичні та альтернативні
теорії міжнародної економіки. Неофакторні теорії міжнародної торгівлі. Стандартна
модель міжнародної торгівлі. Виграш від торгівлі. Теорія міжнародної загальної
рівноваги. Теорія специфічних факторів виробництва Самуельсона-Джонса. Специфічні
та мобільні фактори. Міжнародна торгівля в теорії специфічних факторів виробництва.
Теорія подібності країн або попиту, що перетинається. Концепція життєвого циклу
товару в умовах міжнародної економіки.Неотехнологічні теорії. Міжнародна торгівля в
моделі ефекту масштабу. Внутрішній і зовнішній ефект масштабу. Теорія
внутрішньогалузевої міжнародної торгівлі. Відмінності внутрішньогалузевої та
міжгалузевої торгівлі. Індекс внутрішньогалузевої торгівлі. Теорія конкурентних переваг
М.Портера.Значимість та обмеженість цих теорій.
Сучасні тенденції розвитку світового ринку. Зовнішня, міжнародна та світова
торгівлі. Сутність та показники міжнародної торгівлі.Види міжнародної торгівлі: за
специфікою об`єкта, за специфікою взаємодії, за специфікою регулювання. Види і форми
зустрічної торгівлі. Електронна торгівля. Значення міжнародної торгівлі, фактори
зростання. Виграш національної економіки від розвитку зовнішньої торгівлі. Принципи
вартісної оцінки експорту й імпорту. Інструменти аналізу міжнародної торгівлі. Умови
торгівлі. Типи економічного росту. Еластичність експорту й імпорту. Сучасна структура
світового ринку товарів і послуг.Географічна структура світового ринку.Товарна
структура світового ринку. Міжнародна торгівля послугами та її особливості.Методи
міжнародної торгівлі. Переваги та недоліки торгівлі напряму та через
посередників.Основні види посередницьких операцій у міжнародній торгівлі та їх
характеристика.Види посередників.Міжнародна біржова торгівля.Види біржових
угод.Міжнародні аукціони, їх види та механізми проведення.Міжнародні торги
(тендери). Зовнішня торгівля України: географічна та товарна структура
Зовнішня й міжнародна економічна політика. Проблеми зовнішньої економічної
політики. Цілі та методи зовнішньої економічної політики. Економічна взаємозалежність.
Національна й міжнародна економічна безпека. Регулювання міжнародної торгівлі. Типи
зовнішньоторговельної політики держав. Свобода торгівлі та протекціонізм, сучасні
тенденції розвитку. Основні форми протекціонізму. Інструменти торгової політики.
Надлишок виробника, споживача. Характер торгової політики. Режими торгової
політики. Збірник індикативних питань для оцінки заходів торгової політики країн
ОЕСР. Митне регулювання міжнародної торгівлі. Митний тариф. Види, функції та
класифікація мита. Митна вартість товару. Парадокс Метцлера. Розрахунок рівня
митного захисту. Аргументи за і проти застосування митних тарифів. Тарифи розвинутих
країн, країн з перехідною економікою та тарифи країн, що розвиваються. Економічні

ефекти тарифів: захисту, переділу, доходів, споживання. Вплив тарифу на економіку
різних країн світу. Оптимальний митний тариф. Нетарифні методи регулювання. Індекси
вимірювання нетарифних методів. Класифікація нетарифних методів за системою ООН.
Кількісні обмеження. Квоти та ліцензії, їх види, «добровільне» обмеження експорту.
Приховані методи торгової політики. Фінансові методи. Субсидії, експортне
кредитування, демпінг. Неекономічні методи регулювання. Режими та принципи.
Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Множинність міжнародних цін. Ціноутворюючі
фактори. Класифікація цін у міжнародній торгівлі: за напрямком товарних потоків, за
характером реалізації, за умовами розрахунків, за мірою фіксації, за рівнем
інформованості, за повнотою врахування витрат.
СОТ та її роль у регулюванні міжнародних торговельних відносин. Інструменти
торгової політики країн в глобальній торговій системі СОТ. Інституціональна структура
СОТ. Сучасна міжнародна торгівельна політика України. Перспективи та наслідки
вступу України до СОТ.
Міжнародна міграція робочої сили як форма міжнародних економічних відносин.
Особливості формування та розвитку світового ринку праці. Попит і пропозиція на
світовому ринку праці. Сутність і види міжнародної трудової міграції. Теоретичні
розробки проблем міжнародної трудової міграції. Кількісні показники міжнародної
трудової міграції. Етапи розвитку міжнарод-ної міграції трудових ресурсів.Світові хвилі
міграцій. Напрями міграції робочої сили.Світові центри тяжіння робочої сили.
Характеристика видів міграції. Причини міжнародної трудової міграції.Наслідки
міжнародної міграції для мігрантів, приймаючих країн та країн донорів.Регулювання
міжнародних міграційних процесів.Методи та рівні регулювання міграції трудових
ресурсів.Дво- та багатостороннє регулювання міграції. Шенгенська угода.Роль і місце
міжнародних організацій у регулюванні світового ринку праці.
Міжнародна організація праці, її завдання і напрями діяльності. Міжнародна
організація з міграції, її завдання і напрями діяльності. Демографічні чинники
міжнародної міграції. Боротьба з торгівлею людьми. Нелегальна міграція. «Відплив
умів» у міжнародних міграційних процесах.
Сутність, мотивація міжнародного руху капіталу. Економічна доцільність
експорту та імпорту капіталу.Показники руху капіталу.Характерні риси сучасного етапу
міжнародного руху капіталу. Передумови та причини міжнародного руху капіталу.
Фактори руху капіталу. Основні форми міжнародного руху капіталу. Світові фінансові
потоки. Фінансові ресурси. Світовий фінансовий ринок та світові фінансові центри.
Міжнародна офіційна допомога розвитку.Джерела зовнішнього фінансування країн.
Офшорні зони та компанії: основні риси та особливості функціонування.
Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Мотивація міжнародної
інвестиційної діяльності. Форми іноземних інвестицій.Міжнародний інвестиційний
ринок, його структура та особливості розвитку. Мотивація та стратегія залучення
іноземних інвестицій у глобальному середовищі. Теорії міжнародних інвестицій.
Класична теорія міжнародних інвестицій. Неокласичний підхід. Правило
Вальраса.Альтернативні
теорії
міжнародного
інвестування:
монополістичної
конкуренції, індустріальної організації, міжнародної конкурентоспроможності галузі
тощо. Прямі іноземні інвестиції та їх причини. Підприємства з іноземними інвестиціями.
Основні чинники прямих іноземних інвестицій: маркетингові, торговельні, вартісні,
інвестиційний клімат, загальні. Економічні та соціальні наслідки для країн-донорів та
реципієнтів міжнародних інвестицій. Масштаби міжнародних прямих інвестицій ті їх
розподіл у світовому господарстві.Методи здійснення прямого іноземного інвестування.
Спільні підприємства та їх роль в залученні іноземного капіталу. Державна підтримка
прямих інвестицій.

Суб‘єкти міжнародного бізнесу. Міжнародні корпорації: транснаціо-нальні,
багатонаціональні корпорації.Транснаціональні корпорації, суть, критерії та еволюція.
Специфіка та масштаби діяльності ТНК. Правила міжнародного інвестування. Вплив
міжнародних корпорацій на країни, що приймають та на країни базування. Вільні
економічні зони як інструмент залучення прямих іноземних інвестицій. Міжнародні
стратегічні альянси. Цілі створення та особливості функціонування.Злиття та поглинання
у міжнарод-ному бізнесі. Форми і методи регулювання міжнародного інвестування на
національному і міжнародному рівнях. Портфельні закордонні інвестиції; причини їх
здійснення та тенденції вивозу. Переваги та недоліки портфельних інвестицій. Структура
портфельних інвестицій.Основні портфельні інвестори (інвестиційні фонди, пенсійні
фонди, страхові компанії, ТНК, банки). Ринок цінних паперів та його інструменти.
Інвестиційні та кредитні цінні папери. Цінні папери на євроринку. Міжнародна
інвестиційна діяльність України.
Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці.Теорії
кредиту.Принципи міжнародного кредитування. Фактори розвитку міжнародних
кредитних відносин. Позитивна та негативна роль міжнародного кредиту. Міжчасова
торгівля.Форми міжнародного кредитування, їх класифікація. Сучасні різновиди форм
міжнародного
кредитування.
Єврокредити.Лізинг.
Факторинг.
Форфейтинг.Внутрішньокорпоративне кредитування. Інституціональна структура
міжнародного кредиту. Міжнародний кредитний ринок. Міжнародна заборгованість.
Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність.Лондонський клуб
кредиторів.Паризький клуб кредиторів.Особливості діяльності Міжнародного валютного
фонду.Група Світового Банку: принципи та напрями діяльності. Україна в міжнародних
кредитних відносинах.
Сутність і значення міжнародних валютно-фінансових відносин для економік
країн. Історія розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин. Теорія міжнародних
валютних відносин. Основні риси валютної системи. Види валютних систем.
Національна, міжнародна, світова валютні системи. Основні елементи валютних систем,
взаємозв‗язок між ними. Поняття валюти. Резервна валюта, її функції та умови
існування. Конвертованість валют. Валютний паритет і валютний курс. Міжнародна
валютна ліквідність. Інструментальна структура валютної системи. Валютне
регулювання. Форми валютної політики. Валютні обмеження, поняття, цілі. Регулювання
валютних обмежень, сфери їх застосування. Ринки золота. Світова валютна система –
сутність, причини виникнення. Еволюція світової валютної системи. Система золотого
стандарту – Паризька валютна система. Генуезька валютна система. Бреттон-Вудська
валютна система. Ямайська валютна система. Європейська валютна система. Валютний
ринок, його функції та структура. Валютні операції та їх основні види. Міжнародні
валютно – кредитні організації. МВФ. Світовий Банк. Становлення національної
валютної системи України. Валютний ринок України і особливості його функціонування.
Міжнародні розрахунки, сутність, валютно-фінансові та платіжні умови.
Особливості міжнародних розрахунків. Фактори впливу на вибір міжнародних
розрахунків. Форми міжнародних розрахунків. Розрахунки у формі авансу. Інкасо. Схема
інкасової форми розрахунків. Розрахунки по відкритому рахунку. Банківський переказ.
Акредитив, основні положення. Види акредити-ву. Схема акредитивної форми
розрахунків. Особливості розрахунків векселя-ми та чеками. Ефективність форм
розрахунків для експортера та імпортера.
Платіжний баланс – відображення світогосподарських зв‘язків країни. Структура
й основні складові платіжного балансу. Методика МВФ складання платіжного балансу
країни. Основні параметри. Джерела інформації. Принципи класифікації. Рахунок
поточних операцій. Товари. Послуги. Доходи. Поточні трансферти. Рахунок операцій з
капіталом і фінансових операцій. Капітальні трансферти. Фінансування платіжного

балансу. Резервні активи. Виключне фінансування. Методи зрівноваження платіжного
балансу. Стан і особливості формування платіжного балансу України.
Сутність та особливості міжнародної економічної інтеграції, її передумови та цілі.
Об`єктивні основи та етапи економічної інтеграції. Динамічні та статичні ефекти
міжнародної економічної інтеграції. Основні риси регіональної економічної інтеграції.
Міжнародна інтеграція в Європі. Європейський Союз, етапи розвитку. Розширення ЕС.
Потенціал
й
особли-вості
західноєвропейської
економічної
інтеграції.
Північноамериканська зона вільної торгівлі – НАФТА. Інтеграційні процеси в країнах,
що розвиваються. Економічна інтеграція у Латинській Америці і країнах Азії.
Співробітництво країн Африки.
Економічна інтеграція в країнах з перехідною
економікою.
Сутність глобалізації. Причини та основні ознаки процесу глобалізації сучасного
світового господарства. Суперечливість глобалізаційного процесу. Фінансова
глобалізація. Світові фінансові кризи. Глобальні проблеми та щляхи їх вирішення.
Міжнародне регулювання глобальних проблем. Система міжнародних організацій.
Класифікація міжнародних організацій за напрямками їх діяльності та об‘єктами
регулювання. Основні функції. Міжнародні організації системи ООН. Внутрішня
структура міжнародних економічних організацій в системі ООН. Генеральна асамблея
ООН. Економічна і соціальна рада ООН. Секретаріат ООН. Основні напрямки
економічної діяльності ООН. Спеціалізовані установи та спеціальні програми структури
ООН. Міжнародні фінансові організації. МВФ. Група Світового банку. БМР.
8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.
Міжнародна економіка: підруч. для студ. вищ. навч. залк. [Ю.Г. Козак,
Д.Г.Лук‘яненко, Ю.В.Макогон та ін.] ; За ред. Ю.Г. Козака, Д.Г.Лук‘яненка,
Ю.В.Макогона [3-тє вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 560 с.
2.
Міжнародна економіка [Текст] / Ред. Ю. Г. Козак – 2-ге вид., перероб і доп.
– К.: ЦУЛ, 2008. – 1118 с.
3.
Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях [Текст]: Навчальний
посібник / Ю.Г. Козак , В.В. Ковалевський , К.І. Ржепішевський , Н.С. Логвінова , В.М.
Осипов. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004 – 676 с.
4.
Лук‘яненко
Д.Г.Економічна
інтеграція
та
глобальні
проблеми
сучасності[Текст] Навчально-методичний посібник / Д.Г. Лук’яненко . – К.: КНЕУ, 2005.
– 206 с.
5.
Міжнародна економіка [Текст]: навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. /
А.М.Поручник, Я.М.Столярчук, О.Д.Павловська, В.В. Приходько, А.В. Жеваго ; за ред. дра екон. наук, проф. А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2005. – 160 с.
6.
Лук‘яненкоД.Г. Практикум з міжнародної економіки: тести, вправи, задачі,
проблемні ситуації, ділові ігри [Текст] / Д.Г. Лук‘яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук.
– К.: КНЕУ, 2006. – 287 с.
7.
Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст]: підручник
/ за ред.
Д.Г.Лук‘яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.
8.
Киреев А.П. Международная экономика [Текст]: в 2-х ч. Учебное пособие
для вузов / А.П. Киреев. – М.: Международные отношения, 2001. – т.1. – 416 с.
9.
Международные
валютно-кредитные
и
финансовые
отношения
[Текст]:учебник /под ред. Л.Н.Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и
статистика, 2007. – 576 с.
10.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України [Текст]:
Підручник / В.Є. Новицький. – К.: КНЕУ, 2003.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.

12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
1. КОД: ВБ 1.2.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР: д.е.н., проф. Захарченко В.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях;
здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
Спеціальні: Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької,
торговельної та біржової діяльності; здатність здійснювати діяльність у взаємодії
суб‘єктів ринкових відносин; здатність визначати і виконувати професійні завдання з
організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; здатність до
організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових
структур; здатність визначати та описувати характеристики організації, аналізувати й
структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення; здатність
аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу
зовнішнього та внутрішнього середовища та забезпечувати досягнення цілей бізнесу в
умовах нестабільного конкурентного бізнес-середовища.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних
цілях; застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;
демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати
відповідальність за результати; демонструвати базові й структуровані знання у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на
практиці; 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; застосовувати знання й уміння
для
забезпечення
ефективної
організації
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової
кон‘юнктури і діючих правових норм; демонструвати знання теорії, методів і функцій
менеджменту; виявляти навички організаційного проектування та моделювання
управлінських процесів діяльності суб‘єктів господарювання в недетермінованих умовах
конкурентного бізнес-середовища.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржового
структур), організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих, торгівельних
та біржових структур), маркетинг, менеджмент.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери та їх взаємозв‘язки.
Функціїзовнішньоекономічної діяльності. Сутність поняття «зовнішньоекономічна
діяльність», основнівиди і форми зовнішньоекономічної діяльності. Принципи здійснення
зовнішньоекономічноїдіяльності.
Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Нормативно-правові акти України щодо зовнішньоекономічної діяльності. Право на
здійсненнязовнішньоекономічної діяльності.Основи регулювання зовнішньоекономічної
діяльності. Державне регулювання.Характеристика недержавних органів регулювання
зовнішньоекономічної діяльності: торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі та
подібне. Економічні інструменти регулюваннязовнішньоекономічної діяльності: податки,
збори.

Основні напрями митної політики України. Характеристика органів
державногорегулювання митної справи, їх структура. Організація системи митного
контролю. Формиздійснення митного контролю. Порядок митного оформлення товарів.
Єдиний митний тариф.Види і ставки мита, обмеження щодо експортно-імпортних і
транспортних операцій. Митнідокументи та специфіка їх оформлення. Декларування
товарів, форми декларування, процедурадекларування. Поняття вантажної митної
декларації. Поняття митної вартості. Механізмнарахування та види митних платежів .
Митні збори, нарахування акцизного збору та ПДВ.
Класифікація і характеристика різноманітних форм виходу на зовнішні ринки.
Умовиіснування. Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Вивчення
і аналізумов ринку. Дослідження потенційних можливостей фірми. Пошук партнерів при
здійсненнібезпосередніх експортно-імпортних операцій. Способи встановлення контактів
з потенційнимпартнером. Тактика і стратегія проведення переговорів. Укладання угод з
ініціативи продавця.Укладання угод з ініціативи покупця. Поняття оферти, її види.
Суть і мета договірних відносин між підприємствами на зовнішньому ринку.
Регулювання укладання міжнародних договорів купівлі-продажу. КонвенціяООН щодо
договорів міжнародної купівлі-продажу товарів. Етапи здійснення експортно-імпортної
угоди. Види контрактів та їх класифікація. Форми, умови, порядок укладанняконтрактів
Способи
встановлення
взаємовідносин
між
потенційними
покупцями
та
продавцямитовару.Типові контракти в міжнародній торгівлі. Торгові звичаї та їх значення.
Державна політика в Україні щодо валютного регулювання. Принципи
організаціївалютно-кредитного механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
Валютні операції. Порядок придбання і використання валюти. Фінансовазвітність
резидентів. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Нормативна базащодо
валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Система валютного контролю.
Принципи управління комерційною діяльністю транспортних установ в
Україні.Транспортні умови комерційних контрактів. Фрахт та страхування міжнародних
перевезень.Види міжнародних перевезень: морські, автомобільні, повітряні, залізничні.
Організація татехнологія міжнародних перевезень. Порядок заповнення міжнародної
транспортноїдокументації.
Особливості
транспортного
обслуговування
зовнішньоекономічних перевезень вУкраїні. Методика визначення ціни за транспортне
обслуговування.
Форми платежу: готівка, авансовий, в кредит. Кредитні засоби платежу. Чеки, їх
види,гарантії. Вексель: форма, акцепт, аваль. Банківський переказ. Види акредитивів,
загальніположення щодо використання. Акредитив у розрахунках за експортні товари,
акредитив урозрахунках по імпорту. Інкасо, документарне інкасо, чисте. Відкритий
рахунок.Порядок створення змішаних підприємств за участю українського капіталу за
кордоном,їх види, умови існування та ліквідування. Комерційна діяльність змішаних
підприємств.Прибутки та оподаткування.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / О.П.
Гребельник. - 3тє видання перероблене та доповнене. - К.: Центр учбової літератури, 2008.
- 432 с.
2. Батанова Л. О. Фінансовий контроль у сфері державноїмитноїсправи:
монографія / Л.О. Батанова ; Нац. ун-т Одес. юрид. акад;. - Чернівці: Технодрук, 2015. 153 с.
3. Тюріна Н. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства навчальний
посібник / Н. М.Тюріна, Н. С. Карвацка. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 408 с.
4. Державна митна справа в Україні: бібліогр. покажч. / Нац. юрид. ун-т ім.
Ярослава Мудрого, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Сосновська Т.
О., Жихорєва Ю. В.]. - Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2014. - 274 с.

5. Додін Є. В. Міжнародне співробітництво з питань митної справи: навч. посіб. /
Є. В.Додін, В. В. Серафімов ; Нац. ун-т Одес. юрид. акад. - О. : [б. в.], 2012. - 175 с.
6. Методологія формування транспортно-митної інфраструктури в Україні:
[монографія] / [А. М. Пасічник та ін.] ; за ред. А. М. Пасічника ; Ун-т мит.справи та
фінансів. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. - 168 с
7. Митна справа: навч. посіб. / [Кузьмін О. Є. та ін.] ; Нац. ун-т Львів. Політехніка.
-Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 230 с.
8. Управління ризиками вмитнійсправі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика:
монографія / [І. Г. Бережнюк та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. Бережнюка І. Г. ;
Держ. НДІмитноїсправи. - Хмельницький : Мельник А. А., 2014. - 287 с.
9. Чурсіна Л. А. Товарознавство та експертиза в митній справі: навч. посіб. / Л. А.
Чурсіна, О. М. Вербицький, С. О. Калінський ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Олдіплюс ; К. : Ліра-К,2013. - 200 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Економіка, організація і адміністрування інноваційної діяльності
1. КОД: В.Б.1.3.
2. РІК НАВЧАННЯ: 3
3. СЕМЕСТР: 6
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Сорока Л.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
Спеціальні: Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької,
торговельної та біржової діяльності; здатність обирати та використовувати відповідні
методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування
підприємницьких, торговельних і біржових структур; здатність застосовувати інноваційні
підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; здатність
визначати та описувати характеристики організації, аналізувати й структурувати
проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних
цілях; застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;
демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати
відповідальність за результати; демонструвати базові й структуровані знання у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на
практиці; вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності; оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів; 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.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржового
структур), організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих, торгівельних
та біржових структур), маркетинг, менеджмент.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Характеристика інноваційних процесів. Визначенняінноваційних процесів.
Циклічна
концепція
розвиткуінновацій.
Поняття
інноваційного
циклу.

Класифікаціяінновацій за місцем їх походження, здійснення та впливу насоціальноекономічні процеси. Основні етапи та стадіїінноваційного процесу. Моделі інноваційного
процесу.
Економічні теорії інноваційного розвитку. Сучаснітенденції інноваційного розвиту
економіки. Інноваційнікластери і економічний розвиток; вплив технологічнихукладів на
економічний розвиток.
Мета та принципи регулювання державної інноваційноїполітики. Основні
принципи державної інноваційноїполітики. Інновації як об‘єкт державної політики.
Типидержавної інноваційної політики: інноваційна політикатехнологічного поштовху,
інноваційна
політика
ринковоїорієнтації,
інноваційна
політика
соціальної
орієнтації,інноваційна політика, яка націлена на зміну економічноїструктури
господарського механізму. Система державногорегулювання інноваційної діяльності.
Змістова характеристика інноваційної політикипідприємства. Місце інноваційної
політики підприємствав загальній стратегії розвитку. Складові елементиінноваційної
політики підприємства. Прогнозування іпланування інноваційної діяльності підприємств.
Етапипланування інноваційної діяльності.
Основи управління інноваційними процесами. Інноваціїта інноваційний процес .
Види інноваційного процесу. Фазиінноваційного процесу. Організаційна структура
управлінняпідприємством. Організація управління інноваціями напідприємстві.
Впровадження інновацій як стадіяінноваційного процесу. Шляхи вдосконалення
інноваційноїдіяльності
підприємства.
Ефективність
інноваційноїдіяльності.
Удосконалення інноваційної діяльності як основадосягнення стратегічного конкурентної
перевагипідприємства.
Теоретичні основи управління інноваційним розвиткомпідприємства. Особливості
стратегічного
управлінняінноваційним
розвитком
підприємства.
Характеристиканапрямків розвитку підприємства у нестабільномуринковому середовищі.
Характеристика
стадій
стратегічногоуправління
інноваційним
розвитком
підприємства.Обґрунтування вибору напрямів інноваційного розвитку.Стратегічні
альтернативи та вибір інноваційної стратегії.
Особливості
організаційних
форм
забезпеченняінноваційної
діяльності.
Організаційно-управлінськіструктури,
їх
характеристики
та
шляхи
підвищенняефективності.
Засоби
ефективного
впровадженняінновацій.
Форми
технологічної кооперації, їх роль вінтелектуалізації економіки. Перспективи розвитку.
Основні поняття маркетингу інновацій. Маркетинговапетля якості інновацій.
Особливості створення інновацій напідприємстві. Засоби та методи створення
інновацій.Доцільність виробництва певного виду продукції.Формування попиту на
інновації та засоби йоговідображення.
Теоретичні і практичні засади моніторингу інновацій.Статистика науковотехнологічної
та
інноваційноїдіяльності.
Інформаційне
забезпечення
інноваційногорозвитку підприємства: загальні положення. Складінформації для створення
наукомісткої високотехнологічноїпродукції. Інформаційні ресурси: можливості
оцінки.Перспективи розвитку інформаційного забезпеченняінноваційної діяльності
підприємства.
Складові елементи фінансової стратегії підприємства.Джерела і види фінансування
інноваційної
діяльності.Лізингове
фінансування
та
його
особливості
Фінансовезабезпечення науково-технологічних розробок.
Техніко-технологічний стан підприємства та показникийого оцінки. Напрямки
технічного розвитку підприємства.Здатність підприємства до технологічних змін.
Ефективністьвпровадження нової техніки та технології. Методичні основиоцінки
інноваційного потенціалу підприємства.

Сутність та основні види інноваційних проектів.Обґрунтування доцільності
впровадження інноваційногопроекту. Моніторинг інноваційного проекту і методики
йогооцінки. Методи оцінки ефективності інноваційних проектів.
Методологічні основи оцінки ефективності. Оцінкадоцільності інвестицій в умовах
ризику.
Методичні
основиоцінки
інноваційних
ризиків.
Комплексне
оцінюванняефективності інноваційної діяльності.
Роль і вплив інтелектуального капіталу в сучаснійекономіці. Методи оцінки
об‘єктів
інтелектуальноївласності.
Вдосконалення
процесів
передачі
об‘єктівінтелектуальної власності. Комерціалізація науково-технічних розробок в
університеті.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Контролінг
1. КОД: ОК 1.4.
2. РІК НАВЧАННЯ: 3
3. СЕМЕСТР: 5
4. ЛЕКТОР: Степанова Н.О.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні:визначати взаємозв'язок контролінгу з іншими функціями управління;
запобігати настанню ринкових та фінансових ризиків на підприємстві; забезпечити
структурні зв'язки підрозділів основного і допоміжного виробництва; обґрунтувати
доцільність та забезпечити ефективність взаємовідносин із зовнішніми організаціями
ринкової інфраструктури; визначати можливість організації центрів відповідальності на

підприємстві; забезпечити здійснення методів управлінського обліку у підрозділах
підприємства; налагодити роботу центрів відповідальності на підприємстві; формувати
показники внутрішньої звітності як основи комунікаційних зв'язків управлінського
обліку;.
Спеціальні: забезпечити об'єктивну оцінку власного освітньо-професійного
потенціалу в системі контролінгу; ініціювати організацію процесу відтворення
ефективного людського потенціалу в системі контролінгу; визначати проблемні питання
щодо створення центрів відповідаль-ності в конкретних умовах; визначати вимоги до осіб,
що відповідають за роботу дільниці, відділу; реалізовувати заходи щодо підвищення
економічної, соціальної та екологічної ефективності підприємства; обґрунтувати
реалізацію системи обліку та калькулювання на конкретному підприємстві;
впроваджувати сучасні методи обліку на підприємстві; організовувати моніторинг впливу
результатів діяльності на фінансову рівновагу підприємства; визначити стан підприємства
на ринку; кількісно обґрунтовувати плани, передбачати витрати, пов'язані з їх
виконанням; оцінювати ефективності проекту з урахуванням змін внутрішнього і
зовнішнього середовищ та наявних відхилень; передбачати реакцію прибутку на зміну
параметрів діяльності підприємства; визначати стратегію ціноутворення за результатами
аналізу "витрати-обсяг-прибуток"; відстежувати та використовувати новітні науковотехнічні досягнення в контролінгу;
7. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: суттєвості стратегічного і оперативного контролінгу на підприємстві;
об'єктів контролінгу для ефективного управління ними; концепції управлінського обліку
як основи контролінгу; процесу бюджетування на підприємстві для обґрунтування
майбутніх шляхів його розвитку; основ контролінгу інвестиційних проектів; аналітичного
та інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень; організаційнометодичних основ впровадження контролінгу на підприємстві;
Вміти: визначати орієнтацію, цілі та головні завдання стратегічного контролінгу;
визначати мету та завдання оперативного контролінгу; користуватися інструментами
стратегічного та оперативного контролінгу; визначати витрати і центри відповідальності
відповідно до класифікаційних груп; встановлювати види витрат для калькуляції і
визначення фінансо-вих результатів, для прийняття управлінських рішень та для
контролю і регулювання; використовувати методи обліку та калькулювання витрат;
застосовувати сучасні методи обліку та калькулювання за прямими витратами та за
видами діяльності; вибирати методи і бази розподілу накладних витрат; створювати
систему бюджетів на підприємстві; розробляти і аналізувати гнучкі бюджети;
організовувати бюджетний контроль і управління на підприємстві; виявляти критерії
оцінки інвестиційних проектів у контролінг і їх застосовувати; вибирати пріоритетні
інвестиційні проекти; збирати та обробляти первинну інформацію, необхідну для
прийняття управлінських рішень; визначати критерії прийняття управлінських рішень в
контролінгу; приймати рішення на основі релевантності інформації; використовувати
аналіз "витрати-обсяг-прибуток"; визначати умови впровадження системи контролінгу на
підприємстві; враховувати вимоги щодо впровадження системи крнтролінгу; створювати
службу контролінгу на підприємстві, визначати її функції;
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржового
структур), планування і контроль діяльності субєктів господарювання
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сутність контролінгу, його головна мета, функції. Чинники виникнення
контролінгу. Роль контролінгу в системі управління підприємством. Взаємозв'язок
контролінгу з іншими функціями управління. Структура та змістовна характеристика
розділів контролінгу. Види контролінгу: стратегічний та оперативний. Сутність та мета
стратегічного контролінгу. Орієнтація, цілі та головні задачі стратегічного контролінгу.

Сутність, цілі, головні завдання оперативного контролінгу. Порівняльна характеристика
стратегічного і оперативного контролінгу.
Об'єкти контролінгу: витрати, центри відповідальності, види господарчої
діяльності підприємства. Класифікація витрат за напрямами: для калькуляції і визначення
фінансових результатів, для прийняття управлінських рішень, для контролю й
регулювання. Характеристика груп витрат першого напряму: виробничі і невиробничі
витрати, вичерпані і невичерпані витрати, прямі і непрямі витрати, основні і накладні
витрати, собівартість продукції і витрати періоду. Характеристика витрат для прийняття
рішень: релевантні і не релевантні, постійні і змінні, дійсні й альтернативні, інкрементні і
маржинальні. Характеристика витрат для контролю й регулювання: витрати за місцями
виникнення і об'єктами обліку, за ступенем урегульованості, контрольовані і
неконтрольовані витрати, планові (стандартні) і фактичні витрати. Групування витрат
щодо основної, надзвичайної, постачальницько-заготівельної, на виробництво, фінансовозбутової та організаційної видів діяльності на підприємстві. Поняття центру
відповідальності. Класифікація центрів відповідальності. Характеристика центрів витрат,
їх групування. Центри виторгу, особливості їх формування. Центри прибутку, особливості
їх створення. Центри інвестицій, сутність, умови створення. Функціональні центри
відповідальності: обслуговуючі, матеріальні, виробничі, управлінські, збутові.
Сутність собівартості, її види: виробнича, пряма, повна, за центрами
відповідальності. Системи оцінки собівартості: оцінка за повною собівартістю, у вигляді
нормальних витрат, за нормативними витратами, система "standart – cost", за частковими
витратами, система "direct – cost", за центрами відповідальності. Методи обліку витрат:
метод обліку за повною собівартістю ( облік поглинених витрат); метод обліку за
усіченою (маржинальною собівартістю); поопераційний облік – метод АВС.
Характеристика методів обліку витрат. Розподіл непрямих витрат, цілі, призначення.
Розподіл виробничих витрат, процес розподілу, ставка розподілу, вибір бази розподілу.
Розподіл невиробничих витрат Системи калькулювання й обліку, їх класифікація: за
об'єктами угрупування, за ступенем нормування, за повнотою охоплення витрат. Системи
обліку і калькулювання позамовна і попроцесна. Нормативна система обліку і
калькулювання. Система "standart – cost". Система "direct – costing". Система
калькулювання та обліку за видами діяльності. Цільове калькулювання.
Цілі і завдання бюджетування. Підходи до складання бюджетів: прирістне
бюджетування, бюджетування "з нуля". Види бюджетів на підприємстві, їх зміст та
взаємозв'язок. Процес бюджетування. "Гнучкі" бюджети, їх значення в контролінгу.
Бюджетний контроль та управління за відхиленнями. Види відхилень. Ефективність і
результативність діяльності підприємства на підставі оцінки відхилень. Тема 5.
Контролінг інвестиційних проектів Цілі та завдання контролінгу інвестицій. Методи
інвестиційних розрахунків. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу, їх
класифікація, переваги і недоліки, умови застосування.
Поняття про управлінські рішення, їх класифікація, типи. Процес і методи
розробки і прийняття рішення. Особливості прийняття управлінських рішень в
контролінгу. Прийняття рішень на основі релевантної інформації. Прийняття рішень на
основі аналізу "витрати – обсяг – прибуток" (CVP). Визначення беззбитковості для одного
виду і для декількох видів продукції. Графіки беззбитковості, прибутку і обсягу,
маржинального доходу. Аналіз чутливості прибутку. Вплив структури продажів на
змінення прибутку. Вплив на прибуток зміни обсягу реалізації, показники – запас
міцності, крайка безпеки. Обґрунтування ціноутворення для одержання максимального
прибутку.
Основні вимоги до створення служби контролінгу на підприємстві. Етапи
створення служби контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі
підприємства. Структура і склад служби контролінгу.

9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік : навч. посібн. / Ф. Ф.
Бутинець. – Житомир : ЖІТІ, 2000 – 448 с.
2. Дайле А. Практика контроллинга / А. Дайле ; под ред. и с предисл. М. И.
Лукашевича. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 128 с.
3. Долинская Р. Г. Контролинг в действии : учебн. пособ. / Р. Г. Долинская, В. А.
Мищенко. − Х. : ИД "ИНЖЕК", 2008. − 472 с.
4. Іванова В. Й. Контролінг : навч. посібн. / В. Й. Іванова, К. В. Яковенко, В. В.
Томах. − Х. : ВД − "ІНЖЕК", 2011. − 136 с.
5. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения
контроллинга в организациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак и др. – М. :
Финансы и статистика, 2002. – 180 с.
6. Контролинг как инструмент управлення предприятием / под ред. Н. Г.
Данилочкиной. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 279 с.
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заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)

Облік і аудит
1. КОД: ОК 16.
2. РІК НАВЧАННЯ: другий
3. СЕМЕСТР: 4
4. ЛЕКТОР: к.п.н., доц. Яковенко О.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях;
навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Спеціальні: Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в
підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних
джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності; знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і
біржовій діяльності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржового
структур), Товарознавство, Організація підприємницької діяльності підприємств
(виробничих, торгівельних та біржових структур).
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття бухгалтерського обліку. Господарський облік його види тавимірники.
Користувачі облікової інформації. Предмет, мета та завданнябухгалтерського обліку.
Обʼєкти бухгалтерського обліку та їхкласифікація. Оперативний облік. Податковий облік.
Особливостібухгалтерського обліку. Функції фінансового обліку. Методибухгалтерського
обліку. Управлінський облік. Ознаки засобів праці.Засоби у сфері обігу. Основні прийоми
бухгалтерського обліку.

Значення терміну «баланс» у бухгалтерському обліку. Структура формбалансу.
Інші форми бухгалтерської звітності.«Активи», «зобов‘язання», «власний капітал».
Активи у П(С)БО. Типигосподарських операцій. Статті балансу. Оборотні активи.
Необоротніактиви. Операційний цикл. Витрати майбутніх періодів. Поточні
тадовгострокові зобов‘язання. Рахунки бухгалтерського обліку. Обчисленнякінцевого
сальдо в активних і пасивних рахунках. Сутність і значенняподвійного запису.
Кількісні та якісні показники діяльності підприємства. Оцінкаматеріальних
цінностей. Принципи оцінки господарських засобів.Калькуляційні розрахунки. Первинні
та зведені облікові документи. Носійінформації.Класифікаційні ознаки бухгалтерських
документів. Первинні і зведенідокументи. Разові та накопичувальні документи. Внутрішні
та зовнішнідокументи. Розпорядчі, виконавчі (виправдні), і комбіновані документи.
Основні засоби. Способи оцінки основних засобів. Первісна вартість.Справедлива
вартість. Облік надходження основних засобів. Об‘єктиамортизації. Методи нарахування
амортизації. Амортизація малоціннихнеоборотних активів. Поліпшення основних засобів.
Вибуття основнихзасобів. Витрати від зменшення корисності основних засобів.
Операційна іфінансова оренда. Мінімальні орендні платежі. Облік оренди в орендарята в
орендодавця.Нематеріальні
активи.
Напрямки
надходження
нематеріальних
активів.Бухгалтерські
проводки
обміну
неподібними
активами.
Облік
переоцінкинематеріальних активів.
Облік грошових коштів на рахунках у банку. Облік касових операцій.Облік
операцій на рахунках банку. Виписка банку з поточного рахунка.Курсові різниці, які
виникають. Порядок відкриття рахунків укомерційних банках для підприємств, установ і
організаційДокументальне оформлення безготівкових розрахунків Облік вбухгалтерії
підприємства. Облік операцій на поточних рахунках віноземній валют Порядок відкриття
рахунків в іноземній валюті.
Касові операції, прибуткові і видаткові касові ордери. Дебіторськазаборгованість.
Форми та порядок розрахунків з покупцями ізамовниками. Розрахунки з підзвітними
особами. Звичайна, сумнівна ібезнадійна заборгованість.
Економічний зміст обліку та оплати праці. Форми та види оплати праці.Заробітна
плата. Тарифна система. Рівень оплати праці. Підстави длянарахування заробітної плати
при погодинній та відрядній оплатах.Первинні документи з обліку праці та її оплати.
Узагальнення тагрупування даних з обліку оплати праці.Соціальні фонди: пенсійний,
страховий, фонд страхування по безробіттюта страхування від нещасних випадків.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку / М.Т. Білуха. - К. : 2008. -692с.
2. Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / Т.А. Бутинець. Житомир : ЖІТІ, 2008 - 672 с.
3. Бухгалтерський облік. Вправи, ситуації, тести. Навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3 -є вид., доп. і
перероб. - Житомир : Рута, 2008. - 288 с.
4. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних
закладів. / За редакцією проф.. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. Іперероб. - Житомир : Рута,
2009. - 488 с.
5. Волкова І. А. Фінансовий облік - І. Навчальний посібник / І.А. Волкова. -К. :
ЦУЛ, 2009. - 228 с.
6. Волкова І.А. Фінансовий облік - ІІ. Навчальний посібник / І.А. Волкова. -К. :
ЦУЛ, 2009. - 224 с.
7. Голов С.Ф. Фінансовий облік: Підручник / С.Ф. Голов. - К. : Лібра, 2011. –976 с.
8. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку/ Н.М. Грабова. - К. : А. С.К., 2009.
- 223 с.
9. Давидов Т. Л. Аудит / Т.Л. Давидов. - К. : Знання, 2006. - 511 с.

10. Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення /
Кім Г., Сопко В. В., Кім С. Г. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 440 с.
11. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік / О.В. Лишеленко. -К. :
Центр учбової літератури, 2011. - 524 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності
1. КОД: ВБ 1.6.
2. РІК НАВЧАННЯ: третій
3. СЕМЕСТР: 5
4. ЛЕКТОР: к.п.н., доц. Яковенко О.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях;
навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Спеціальні: Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в
підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: методи вивчення процесів, які відбуваються у зовнішньому і внутрішньому
середовищі підприємства; класифікацію ризиків фінансово-господарської діяльності
суб‘єкта підприємництва;
принципи організації та функціонування системи
обліковоаналітичного забезпечення економічної безпеки на підприємстві;
техніку
моніторингу і критерії оцінювання методів та результатів управлінської діяльності щодо
забезпечення економічної безпеки підприємства; вимоги до професійних якостей та зміст
діяльності аналітика з обліково - економічного забезпечення економічної безпеки
підприємства.
Вміти: організовувати обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки
суб‘єктів господарської діяльності; гнучко реагувати на зміни в обліковій політиці
підприємства, грамотно використовувати дані обліку для управління його економічною
безпекою; орієнтуватися в можливостях і обмеженнях застосування обліковоїаналітичної
інформації в управлінні економічної безпеки підприємства - здійснювати моніторинг
ефективності забезпечення фінансовоекономічної безпеки підприємства; розробляти
систему оцінювання заходів щодо протидії загрозам та ризикам діяльності підприємства
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: облік і аудит.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття та сутність господарського обліку. Користувачі облікової інформації.
Мета, завдання та принципи бухгалтерського обліку. Предмет та об‘єкти бухгалтерського
обліку. Види бухгалтерського обліку, їх характеристика. Поняття методу та
характеристика методичних прийомів бухгалтерського обліку.
Поняття про бухгалтерський баланс, його будова. Вплив господарських операцій
підприємства на зміни в його бухгалтерському балансі. Поняття бухгалтерських рахунків,
їх будова. Метод подвійного запису. Побудова Плану рахунків бухгалтерського обліку.
Документування як спосіб первинного відображення об‘єктів бухгалтерського
обліку. Поняття регістрів бухгалтерського обліку, їх види і форми. Форми ведення
бухгалтерського обліку. Поняття інвентаризації майна і коштів підприємства, порядок її
проведення.
Сутність ризиків підприємницької діяльності та їхній вплив на економічну безпеку
підприємства. Класифікація ризиків, що чинять вплив на стан економічної безпеки

підприємства, стосовно їх відображення в бухгалтерському обліку. Суть, мета, основні
завдання та напрями здійснення обліково-аналітичного забезпечення функціонування
системи економічної безпеки підприємств.
Організаційні засади бухгалтерського обліку матеріальних ресурсів. Поняття і
класифікація матеріальних запасів. Оцінка запасів. Об‘єкти облікової політики та основні
завдання обліку матеріальних ресурсів. Організація документування операцій з
матеріальними ресурсами. Організація синтетичного й аналітичного обліку матеріальних
ресурсів і системі облікового забезпечення економічної безпеки на підприємстві.
Об‘єкти обліку забезпечення техніко-технологічної складової економічної безпеки
підприємства. Документальне оформлення та аналітичний облік основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів. Основи синтетичного
обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних
активів.
Об‘єкти та принципи організації обліку праці та її оплати в системі кадрової
безпеки. Кадрова документація: склад, види. Особливості організації обліку праці та її
оплати.
Об‘єкти обліку забезпечення фінансової безпеки на підприємстві та їх оцінка.
Документування й облік грошових коштів як складова облікового забезпечення
фінансової безпеки на підприємстві. Основи обліку фінансових інвестицій.
Документування й облік дебіторської заборгованості як складова облікового забезпечення
фінансової безпеки на підприємстві. Облікове забезпечення безпеки власного капіталу,
зобов‘язань та їх забезпечень. Фінансова звітність як інформаційне джерело оцінки рівня
фінансової безпеки підприємства.
Поняття, предмет та основні завдання управлінського обліку. Витрати, їх
класифікація. Поведінка й оцінювання витрат. Облік витрат за економічними елементами і
статтями калькуляції. Методи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості
продукції. Бюджетування і контроль.
Індикатори економічної безпеки, їх групування. Інформаційна база та методики
оцінювання компонентних складових економічної безпеки підприємства: фінансової,
кадрової, техніко-технологічної, матеріальних ресурсів, екологічної, інформаційноаналітичної та силової.
Бухгалтерський облік як інструмент управління підприємницькими ризиками при
забезпеченні економічної безпеки підприємства. Організація обліково-аналітичного
забезпечення функціонування системи економічної безпеки суб‘єктів господарської
діяльності. Професійні судження стосовно облікової політики підприємства в частині
впливу ризику на показники його діяльності. Вплив професійних ризиків бухгалтера на
стан економічної безпеки підприємства
8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Боримська К. П. Бухгалтерський облік в системі забезпечення економічної
безпеки підприємства: проблеми методології й організації /К. П. Боримська. – Житомир:
ЖДТУ, 2014. – 624 с.
2. Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки
підприємства: монографія / Л. В. Гнилицька. – К.: КНЕУ, 2012. – 305 с.
3. Гоголь Т.А. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління
діяльністю суб‘єктів господарювання: [монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф.
Білопольського О. М. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – 372 с.
4. Реслер М. В. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту:
монографія / М. В. Реслер. – Ужгород: Ліра, 2013.
5. Садовська І. Б., Мачулка О. В. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття
управлінських рішень: монографія / І. Б. Садовська, О. В. Мачулка. – Луцьк: Волин. нац.
ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 228 с.

10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Фінанси, податки та податкова система
1. КОД: ВБ 1.7.
2. РІК НАВЧАННЯ: другий
3. СЕМЕСТР: 3
4. ЛЕКТОР: д.е.н., проф. Сосновський А.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні:економічної основи функціонування підприємства у системі ринкових
відносин; системи аналізу та планування обсягів, результатів діяльності ресурсного
потенціалу підприємства; зовнішнього середовища та його вплив на діяльність
підприємства; основних результативних показників діяльності підприємства, порядок їх
формування та використання; засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової
системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих
податків юридичними та фізичними особами, альтернативних систем оподаткування,
діяльності державної податкової служби.
Спеціальні: здатність стратегічного, тактичного та оперативного планування,
планування обсягів діяльності, необхідних ресурсів, зовнішніх та внутрішніх обмежень та
ризиків; здатність обґрунтування обсягів виробництва та реалізації продукції
підприємства, його виробничої потужності, потреби підприємства у матеріальних
ресурсах; здатність до аналізу та планування ресурсів, які необхідні підприємству,
розробки політики формування та використання трудових, майнових та фінансових
ресурсів; здатність аналізу та планування доходів, поточних витрат та фінансових
результатів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства;
здатність обґрунтування ефективності інвестиційних та інноваційних проектів; здатність
оцінки фінансово-майнового стану підприємства, його конкурентоспроможності, загрози
банкрутства; вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв‘язуванні
типових ситуацій.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: сутність фінансів підприємств; сутність фінансових ресурсів, джерела їх
формування; сутність фінансової роботи на підприємстві; форми грошових розрахунків;
економічну природу податків, їх склад та класифікацію; функції податків; принципи
побудови податкової системи України; задачі та структуру податкових органів; порядок
нарахування та сплати податків і обов‘язкових зборів та платежів до бюджету та
державних цільових фондів, що здійснюються, як фізичними, так і юридичними особами;
принципи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності; форми відповідальності
платників податку за порушення податкового законодавства.
Вміти: визначати потреби у фінансових ресурсах підприємства, виявляти та
аналізувати можливі джерела їх надходження; здійснювати розрахунки грошових
надходжень, прибутку підприємства; економічну природу податків, їх склад та
класифікацію; функції податків; принципи побудови податкової системи України; задачі
та структуру податкових органів; порядок нарахування та сплати податків і обов‘язкових
зборів та платежів до бюджету та державних цільових фондів, що здійснюються, як
фізичними, так і юридичними особами; принципи оподаткування зовнішньоекономічної
діяльності; форми відповідальності платників податку за порушення податкового
законодавства.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржових
структур), облік і аудит.

8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття, суть і місце фінансів підприємств у фінансовій системі. Функції фінансів
підприємств як внутрішня властивість 1 форма вияву їхньої сутності. Поняття грошових
фондів фінансових ресурсів підприємств. Економічні методи та способи формування
фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів. Поділ коштів
підприємства на власні, позичені й залучені. Основні принципи організації фінансів
підприємств за ринкових умов. Форми власності, галузеві та організаційні фактори, що
визначають особливості фінансів підприємств у різних сферах і структурах економіки.
Поняття фінансової діяльності підприємства.
Суть і значення грошових розрахунків у організації виробничогосподарської
діяльності підприємства. Способи та форми розрахунків. Види рахунків, що їх
відкривають підприємства. Порядок відкриття в банку поточних рахунків у національній.
Іноземній валюті та інших рахунків. Порядок використання коштів з поточних рахунків.
Види грошових розрахунків. Організація безготівкових розрахунків, вимоги до їх
проведення, сфера використання. Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки
платіжними вимогами-дорученнями. Розрахунки чеками. Розрахунки акредитивами.
Вексельна форма розрахунків. Клірингові розрахунки. Особливості розрахунків за
надання факторингових послуг підприємствам. Готівково-грошові розрахунки на
підприємстві та сфера їх застосування
Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансово-господарської
діяльності підприємства.Валовий прибуток. Фактори, які впливають на формування
валового прибутку. Формування собівартості реалізованої продукції та її вплив на
прибуток-Установлення цін на продукцію й формування прибутку. Фінансовий результат
від операційної діяльності підприємства. Визначення прибутку від звичайної діяльності
підприємства до оподаткування та після нього. Методи розрахунку прибутку. Формування
чистого прибутку підприємства, його розподіл і використання: фонди підприємства, що
формуються за рахунок чистого прибутку. Економічні методи регулювання розподілу й
використання прибутку. Прогнозування та планування прибутку підприємства.
Рентабельність продукції як відносний показник ефективності роботи підприємства.
Визначення прибутковості підприємства. Норма прибутковості.
Сутність податків. Податки в системі доходів державного бюджету. Податки та
інші форми платежів до бюджету: плата, внески, відрахування, збори. Визначення
податків, їх характерні ознаки. Функції податків. Фіскальна функція, механізм її
реалізації. Податки як основа фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні
напрями податкового регулювання. Співвідношення функцій у різних видів податків.
Елементи податку: суб‘єкт (платник) і носій, об‘єкт оподаткування, джерело сплати,
одиниця оподаткування, податкова ставка і квота. Методи побудови податкових ставок.
Тверді й процентні ставки. Види процентних ставок: прогресивні та регресивні, їх
комбінації. Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом.
Класифікація податків за економічною ознакою об‘єкта оподаткування. Класифікація за
ознакою органів державної влади, які їх встановлюють. Класифікація податків залежно від
способів їх справляння.
Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова податкової
системи. Оптимізація співвідношення між фіскальною і регулюючою функціями податків,
між різними видами податків. Фактори, що визначають структуру податкової системи.
Наукові основи побудови податкової системи. Принципи оподаткування. Податки як
елемент перерозподілу ВВП. Ідеали оптимального оподаткування: економічна
ефективність і соціальна справедливість. Податки як інструмент фінансового регулювання
розвитку суспільства. Рівноцінність в оподаткуванні різних суб'єктів. Податкова політика:
поняття податкової політики та її напрямки. Фактори, що визначають напрямки і характер
податкової політики. Аксіоми і принципи податкової політики. Рівнонапруженість в
оподаткуванні всіх платників. Економічна ефективність податкової системи: ефективність

та дієвість податкових інструментів, характеристика їх впливу на соціально-економічний
розвиток. Суть податкового регулювання економіки. Податковий вплив на ціни.
Податкові важелі обмеження попиту та стимулювання інвестицій. Податкова політика в
умовах дефіцитності бюджету та інфляції. Податкова система в Україні, основні етапи її
становлення. Склад та структура податкової системи України, законодавчі акти, що її
регламентують. Принципи побудови податкової системи України, їх реалізація. Податкова
політика в сучасних умовах
Основи та організація податкової роботи. Правове регламентування дія-льності
податкових органів, інструктивне забезпечення податкового процесу. Контролюючі
органи, їх характеристика, правове регулювання діяльності. Податкова служба держави,
склад податкової служби України. Організаційна структура та функції державної
податкової адміністрації. Права й відповідальність працівників державної податкової
служби
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року ғ 2755-VI.
2. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року ғ 92 - IV.
3. Бюджетний кодекс України вiд 8 липня 2010 ғ 2456-VI.
4. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 ғ 436-IV.
5. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 ғ 435-IV.
6. Авер'янова Є. Спрощена система оподаткування (єдиний податок): практ.
керівництво / Є. Авер'янова, Л. Артем'єва, Н. Вовк, Н. Діброва, І. Єгорова - Д. : "БалансКлуб", 2008. - 176с.
7. Буряк С. Податкові спори: виникнення, природа, засоби врегулювання: навч.
посіб. / С. В. Буряк, П.В. Мельник, Н.І. Рубан, О.М. Пасенюк, Ф.О. Ярошенко, З.С.
Варналій / ДПАУ; Національний ун-т ДПС України / С.В. Буряк (заг.ред.). - К. : Юрінком
Інтер, 2009. - 800с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Логістика
1. КОД: ВБ 1.8.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: викл. Степанова Н.О.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
Спеціальні: Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької,
торговельної та біржової діяльності; здатність здійснювати діяльність у взаємодії
суб‘єктів ринкових відносин; здатність визначати і виконувати професійні завдання з
організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних
цілях; застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;
демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності для подальшого використання на практиці; використовувати знання форм
взаємодії суб‘єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких,
торгівельних та біржових структур; оцінювати характеристики товарів і послуг у
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів;

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.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржових
структур), маркетинг.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття і сутність логістики. Походження терміна, сучасні визначеннялогістики.
Передумови, причини та етапи становлення логістики. Мета та завданнялогістики. Рівні
формування логістики. Досвід зарубіжних країн у застосуваннілогістики. Роль логістики у
реформуванні економіки України.
Засади сучасної концепції логістики. Концептуальна основа інтеграціїлогістики.
Системний підхід як методологічна база логістики. Логістика як сферакомпетенції, що
пов‘язує компанію з її споживачами та постачальниками і сприяєпідвищенню
конкурентоспроможності. Оперативні цілі логістики. Базовіхарактеристики концепції
логістики. Логістичні канали, ланцюги, мережі і ланки.Логістичні системи та принципи їх
утворення. Класифікація логістичних систем.Створення, функціонування та розвиток
логістичних систем.
Об‘єкти
логістичного
управління
та
логістична
діяльність.
Характеристикапотокових процесів у логістиці.Поняття та показники потоків, їх
класифікація. Логістичні операції зпотоками. Загальні схеми взаємодії потоків.
Інтегровані логістичні потоки. Критеріїоптимального управління інтегрованими
потоками.
Логістичні процеси і
логістична діяльність. Функціональні
області
логістики.Організація логістичної діяльності. Основні логістичні функції, їх розподіл
міжрізними учасниками логістичного процесу та між різними службами
підприємства.Інфраструктура логістичних процесів.
Логістична місія та логістичне середовище фірми. Визначення та
місцелогістичного менеджменту. Інтеграція функцій управління бізнес-процесами в
рамкахлогістичного
менеджменту.
Логістичний
мікс
«7R».
Взаємодія
логістичногоменеджменту з маркетингом, фінансами та виробничим менеджментом.
Логістика істратегічне планування. Звʼязок логістики з основними функціональними
сферамибізнесу. Види організаційних структур управління логістикою.
Традиційна і логістична концепції організації виробництва. Варіантиуправління
матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих логістичнихсистем.
Мікрологістичні системи МRР, МRР-1, МRР-2, ERР, КАНБАН, ОПТ, «leanproduction».
Ефективність застосовування логістичного підходу при управлінніматеріальними
потоками на виробництві.
Організація дистрибуції матеріалів та готової продукції. Традиційний
талогістичний підходи до управління розподілом матеріалів та готової продукції.
Логістичніканали та логістичні ланцюжки. Логістичні посередники, їх класифікація,
координаціята інтеграція. Проектування дистрибутивних систем та особливості
управлінняматеріальними потоками в них. Ефективність застосовування логістичного
підходу приуправлінні матеріальними потоками в сфері обігу.
Технологія роботи з клієнтами. Технологічна схема обробки замовлень.Логістичні
принципи обслуговування. Поняття логістичного сервісу.Формування системи
логістичного сервісу. Залежність витрат на сервіс від рівнясервісу. Методи оцінки рівня
логістичного сервісу. Критерії якості логістичногообслуговування. Логістика сервісного
відгуку – SRL.
Роль складів при виробництві і розподілі продукції. Сучасні тенденціїформування
складської мережі. Типові логістичні рішення при оптимізації складськоїпідсистеми.
Розподільчі центри та їх розміщення. Забезпечення єдності складськогопроцесу з

транспортом. Способи перевезення, тарифікація та визначення витрат наперевезення.
Вибір перевізника.
Структура та обсяги логістичних витрат, їх вплив на ринкову вартістьпродукції.
Співзалежність складових логістичних витрат. Підвищення ефективностівиробництва
продукції та послуг за рахунок управління логістичними витратами.Концепція мінімізації
загальних витрат підприємства. Логістика як фактор підвищенняфінансової стійкості та
конкурентоспроможності підприємства. Вплив логістики надоходність активів
підприємства.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Афанасенко И.Д. Коммерческая логистика: учебник для вузов / И.Д.
Афанасенко, В.В. Борисова; Стандарт третього поколения. – СПб.: Питер, 2012. – 352с.
2. Гаджинский A.M. Логистика: учебник [для высших и средних специальных
учебных заведений]. – [18-е изд., перераб. и доп.]. / А.М. Гаджинский – М.: Издательско –
торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 484 с.
3. Кристофер М. Маркетинговая логистика / М. Кристофер, Х Пэк. – М.:
Издательский Дом «Технология», 2005. – 200 с.
4. Козловский В.А. Логистический менеджмент: учеб. пособ. / В.А.Козловский,
Э.А. Козловская, Н.Т. Савруков; – [2-е изд., доп.]. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. –
272 с.
5. Логістика: навч. посіб. / [О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина,
І.І.Борисенко]. – К.: Знання, 2008. – 566 с.
6. Логистика: учебник / под ред. Б.А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 368 с.
7. Миротин Л.Б. Современный инструментарий логистического управления:
учебник / Л.Б.Миротин – М.: Экзамен, 2005. – 496 с.
8. Миротин Л.Б. Логистическое администрирование: учеб. пособ. /Л.Б. Миротин,
А.Б. Чубуков, И.Э.Ташбаев – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 480 с.
9. Модели и методы теории логистики: учеб. пособ. под ред. В.С. Лукинского. –
СПб.: Питер,2007.– 448 с.
10. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: учебник. / Н.К.Моисеева –
М.: ИНФРА –М. 2008. – 528 с.
11. Неруш Ю.М. Логистика: учебник для вузов / Ю.М.Неруш – [4-е изд., перераб.
Идоп.]. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 520 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Управління активами та інвестиційним портфелем
1. КОД: ВБ 1.9.
2. РІК НАВЧАННЯ: третій
3. СЕМЕСТР: 3
4. ЛЕКТОР: д.е.н., проф. Меркулов М.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні:. визначити основні функції і механізм функціонування інвестиційного
ринку, а також фондового ринку, основних учасників, методів і способів здійснення
фінансових інвестицій, формування і управління інвестиційним портфелем; опанувати
основні фінансові й економічні категорії – «інвестиційний ринок», «фінансові інвестиції»,
«реальні інвестиції», «методи оцінювання інвестиційної привабливості інвестиційних
об‘єктів та інструментів»;
Спеціальні: ознайомитись з теоретичними і методологічними засадами
формування, оптимізації й управління інвестиційним портфелем; організацією збирання
необхідної інформації для аналізу і вибору фінансових інструментів і стратегій їх

управління, методологією формування грошових потоків і оцінки ефективності
інвестицій, методами визначення ефективності щодо прийняття рішень доцільності
вибору інвестиційних об‘єктів та інструментів; методами визначення ризиків фінансових і
реальних інвестиційних інструментів, об‘єктів і механізмів їх зменшення; способами і
підходами управління ризиками інвестування в цінні папери та інші активи.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: сутність інвестицій та інвестиційних процесів; фондовий ринок і основні
механізми його функціонування; основні критерії та методи оцінювання інвестиційних
ринків; портфельну теорію; акції, облігації, заставні та інші інвестиційні інструменти;
методи оцінювання інвестиційної привабливості інвестиційних інструментів і об‘єктів;
стратегії формування інвестиційних портфелів, їх оптимізації і управління; основні
інформаційні та комп‘ютерні технології здійснення інвестиційних операцій;
Вміти: проводити аналіз ринків з точки зору їх прогнозування за допомогою
методів технічного і фундаментального аналізу; формувати і розраховувати прогнозні
грошові потоки і розробляти прогнозні фінансові плани; методологію альтернативного
аналізу; визначати ризики інвестицій в цінні папери і на всіх стадіях інвестиційного
процесу, механізми та інструменти їх запобігання; організовувати ефективне управління
інвестиційними ризиками інвестиційного портфелю інвестора.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржових
структур), фінанси, податки та оподаткування.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Структура дисципліни і основні напрями вивчення. Взаємозв‘язок з іншими
економічними і фінансовими дисциплінами. Літературні джерела. Інвестиційний процес в
організації та необхідність управління ним. Реальні та фінансові інвестиції. Відмінності
між реальними і фінансовими інвестиціями, їх взаємозалежність. Інвестиційне
планування. Складання капітального бюджету з урахуванням чистої поточної приведеної
вартості. Інвестиції, які фінансуються за рахунок позикового капіталу. Інвестиції, які
фінансуються за рахунок внутрішніх джерел. Інвестиційний контроль і контролінг.
Моделі прийняття рішень з управління організацією в інвестиційній сфері. Основна
модель теорії прийняття рішень в інвестиційній сфері. Інші моделі прийняття
інвестиційних рішень.
Прийняття рішень про вигідність інвестицій в умовах визначеності. Статичні
моделі. Порівняльний облік витрат. Порівняльний облік прибутку. Порівняльний облік
рентабельності. Динамічні моделі. Метод визначення вартості капіталу. Метод ануїтетів.
Метод визначення внутрішньої процентної ставки. Метод визначення кінцевої вартості
активів.
Поняття «фондовий ринок». Механізми функціонування фондового ринку.
Біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів. Первиний та вторинний ринки цінних
паперів. Ринок акцій. Ринок облігацій. Ринок похідних цінних паперів (деривативів).
Ринки ф‘ючерсів та опціонів. Джерела інвестиційної інформації та стилі інвестування.
Учасники фондового ринку: фондові біржі, клірингові (розрахункові) палати, брокерські
компанії, трейдери, інституційні та не інституційні інвестори: банки, страхові компанії,
інвестиційні компанії (компанії з управління активами (КУА)), пайові і корпоративні
інвестиційні фонди: взаємні фонди, трастові фонди, хедж-фонди; регулятори та ін.
Взаємні інвестиційні фонди. Індексні інвестиційні фонди. Нейтральні інвестиційні фонди.
Інвестиційні трасти. Структура управління і витрати фондів. Управління інвестиційними
компаніями. Інвестиційні і фінансові консультанти і менеджери. Фондова біржа та її
характеристика. Організація біржової торгівлі цінними паперами. Світовий фондовий
ринок: основні учасники, інструменти. Західна практика інвестиційного бізнесу.
Регулювання фондового ринку
Кошти приватних інвесторів і підприємств (компаній). Використання цінних
паперів у цілях інвестування. Основні цінні папери як об‘єкт інвестування: акції, облігації,

депозитні сертифікати, векселя. Іпотечні цінні папери. Похідні цінних паперів: ф‘ючерси,
опціони та ін. Акції: поняття, види, характеристики. Визначення інвестиційної
привабливості. Аналіз емітента. Дивідендна політика компаній. Основні теорії, які
обґрунтовують прийняття рішень щодо виплати дивідендів. Виплата дивідендів акціями.
Дроблення та поєднання. Облігації: поняття, види, характеристики. Визначення
інвестиційної привабливості. Фундаментальна властивість облігації. Аналіз емітента.
Векселя: поняття, види, характеристики. Визначення інвестиційної привабливості.
Іпотечні цінні папери: поняття, види, характеристики, визначення інвестиційної
привабливості. Ф‘ючерси: поняття, види, характеристики. Визначення інвестиційної
привабливості. Застосування. Опціони: поняття, види, характеристики. Визначення
інвестиційної привабливості. Застосування. Інші об‘єкти та інструменти фінансового
інвестування.
Поняття «інвестиційний портфель»: портфельні цілі; типи інвестиційних
портфелей. Ефективний і оптимальний інвестиційні портфелі. Функції корисності та криві
байдужості. Ризиковані та безризиковані активи. Портфельна теорія Гаррі Марковіца.
Формування інвестиційного портфеля інвестора. Аналіз ринку. Аналіз цінних паперів.
Аналіз емітентів. Диверсифікація. Визначення очікуваних доходів портфеля при непевних
умовах. Доходність портфеля за один період. Ефективна множина. Вибір оптимального
інвестиційного портфеля. Розрахунок очікуваних дохідностей і 12 стандартних відхилень
портфелів цінних паперів та їх портфеля. Портфельний аналіз. Оптимізація портфеля
«ризикованих цінних паперів». Загальні поняття інвестиційних ризиків. Оцінка
інвестиційних ризиків портфеля. Фактори, що визначають рівень ризику інвестування у
цінні папери. Методи оцінювання інвестиційних ризиків у цінні папери. Використання
варіації для вимірювання ризику. Вимірювання ризику портфеля із двох активів.
Вимірювання ризику портфеля, який складається з більше, ніж двох активів.
Використання статистичних даних для оцінки характеристик активів. Визначення
припустимого рівня інвестиційного ризику. Принцип переваги. Вплив інфляції на
доходність цінних паперів. Диверсифікація портфеля. Створення ефективного портфеля
Марковіца.
Ф‘ючерсні контракти та їх використання для хеджування ризиків. Закриття позиції.
Роль розрахункової палати. Маржа. Ефект «фінансового важеля» ф‘ючерсів. Роль
ф‘ючерсних контрактів в управлінні інвестиціями. Ф‘ючерсні контракти на індекси акцій.
Оцінка ф‘ючерсних контрактів. Використання ф‘ючерсів в управлінні інвестиціями.
Управління ризиками портфеля акцій. Хеджування портфеля. Страхування портфеля.
Використання опціонів для хеджування ризиків. Ціна опціону. Характеристика прибутку і
збитків опціонів. Опціонні стратегії. Непокриті стратегії. Покриті (хедж-стратегії)
стратегії. Комбіновані стратегії. Спред-стратегії.
Банки та їх інвестиційна діяльність. Види банківських інвестиційних портфелів.
Задачі, які виконують банківські портфелі цінних паперів. Стратегії формування й
управління банківського інвестиційного портфеля. Використання свопу для підвищення
ефективності банківського інвестиційного портфеля. Недержавні пенсійні фонди та їх
інвестиційна діяльність. Учасники недержавного пенсійного забезпечення. Основні
функції інвестиційних компаній в участі недержавного пенсійного забезпечення. Стратегії
формування й управління пенсійними активами. 15 Страхові компанії та їх інвестиційна
діяльність. Стратегії формування й управління активами страхових компаній.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 ғ 1560-ХІІ.
2. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 ғ 3480- IV.
3. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від
30.10.1996 ғ 448/96-ВР.

4. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 ғ 2299-ІІІ.
5. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 ғ 1576-XII.
6. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 ғ 514-VI.
7. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 ғ 2121-III.
8. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 ғ 85/96-ВР.
9. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг» від 12.07.2001 ғ 2664-ІІІ.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Публічне управління та адміністрування
1. КОД: ВБ 1.10.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: д.е.н., проф. Меркулов М.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні:. узагальнення теоретичних засад у сфері публічного управління,
розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції; визначення суті, законів,
принципів і механізмів публічного управління в розвитку суспільства; опанування
основами методології, технологіями та процедурами публічного управління об'єктів
публічної сфери;
Спеціальні: оволодіння методами формування, моніторингу та контролю
управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на
рівні суб'єктів публічної сфери, з позицій загально-цивілізаційних цінностей, світового
досвіду та осмислення наукових здобутків; набуття навичок розроблення та впровадження
заходів із забезпечення результативної та ефективної діяльності суб'єктів публічної сфери.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: предметну сферу і методологічну основу публічного управління;
перспективні наукові напрями розвитку публічного управління; технології та процедури
формування цілей публічного управління; закони, принципи та механізми публічного
управління; засади, механізми, органи, методи та стилі публічного управління;
особливості публічного управління; особливості відповідальності суб'єктів публічного
адміністрування за правопорушення у цій сфері.
Вміти: підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо),
пропозиції, рекомендації (проекти) для суб'єкта публічного управління щодо визначення
стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на основі результатів
системного аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану розвитку

сфери управління (об'єкта управління), застосовуючи методики визначення певних
показників; визначати технологію управління суб'єктом публічної сфери, що є
раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що
використовуються, з урахуванням особливостей цього суб'єкта; виробити процедури та
основний зміст кожного етапу вироблення та впровадження управлінського рішення з
визначенням термінів, виконавців і вартості; уживати заходи із 5 упровадження сучасних
форм і методів діяльності суб'єкта публічної сфери, його структурного підрозділу,
оптимізації його функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних
управлінських технологій; застосовувати методи та критерії оцінювання результативності
та ефективності публічного адміністрування в умовах соціальноекономічних змін.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Феномен управління та основні підходи до його вивчення. Доцільність та
обмеженість кібернетичного тлумачення поняття управління. Процес управління як
упорядкування системи. Види управління. Основні поняття науки управління: влада та
панування, керівництво та адміністрування, управління та менеджмент. Етапи
становлення, коло проблем та основні школи загальної теорії управління. Предметна
область теорії публічного управління. Поняття та види публічного управління.
Співвідношення управління та адміністрування. Адміністрування та менеджмент в
публічному управлінні. Класифікація механізмів публічного управління. Громадянське
суспільство як об‘єкт публічного управління. Сутність терміну «громадянське
суспільство». Основні передумови виникнення громадянського суспільства. Види
громадянського суспільства. Структура громадянського суспільства. Функції
громадянського суспільства. Особливості формування громадянського суспільства в
Україні
Поняття публічного. Державна влада та публічна влада, державна політика та
публічна політика: спільне і відмінне. Державне управління: визначення та характерні
риси. Відмінності менеджменту державної організації від менеджменту недержавної
організації. Визначення публічного управління (Демонд Кілінг, Джей М. Шавріц).
Публічне управління та державне управління. Співвідношення понять: «government»;
«governance»; «good governance»; «public management»; «new public management».
«Блексбурзький маніфест». Суб‘єкти та об‘єкти публічного управління. Держава як
суб‘єкт публічного управління. Органи місцевого самоврядування в публічному
управлінні. Політичні партії та громадські організації як суб‘єкт публічного управління.
Бізнес як суб‘єкт публічного управління. Соціальний діалог як запорука успішного
публічного управління. Співробітництво з питань громадянського суспільства як один із
пріоритетів реформування публічного управління в Україні. Функції публічного
управління. Планування, довгострокове планування та стратегічне планування.
Організація та координація у публічному управлінні. Організаційна структура та її
різновиди. Етапи проектування організаційних структур. Поняття ідеальної організаційної
структури. Контроль у публічному управлінні. Види контролю та його призначення.
Негативні наслідки контролю та шляхи їх усунення. Умови ефективності контролю
Концепція управління за результатами. Антикризовий менеджмент як складова функції
контролю. Функції держави у системі публічного управління (Бернар Гурне). Українська
модель публічного управління та адміністрування. Завдання вітчизняного публічного
управління та адміністрування. Економічні засади публічного управління та
адміністрування
Закономірності публічного управління та адміністрування. Взаємозв‘язок законів,
закономірностей та принципів публічного управління. Об‘єктивні закони публічного
управління. Специфічні закони формування та ефективного функціонування системи
публічного управління. Закономірності публічного управління. Чинники вибору у
публічному управлінні та адмініструванні. Базові моделі публічного управління та

адміністрування. Самоорганізація в системі публічного управління та адміністрування.
Підходи у публічному управлінні та адмініструванні. Парадигма досліджень публічного
управління та адміністрування.
Принципи публічного управління та їх ціннісний вимір (Глен Райт). Принцип
зворотного зв'язку як основа публічного управління. Принципи публічного управління та
адміністрування. Основні підходи до формування принципів публічного управління.
Загальносистемні принципи публічного управління. Загальнометодичні принципи
публічного управління. Соціально-політичні принципи публічного управління.
Соціальноекономічні принципи публічного управління. Соціально-культурні принципи
публічного управління. Принципи громадянського суспільства Європейського Союзу
Застосування принципів публічного управління. Управління зв‘язками в публічному
управлінні. Переговорний процес як інструмент управління зовнішніми зв‘язками.
«Урядування в мережі». «Трирівнева концепція» публічного управління Леслі Пала.
Організація масової свідомості та поведінки як елемент публічного управління. Технології
управління масовою свідомістю і поведінкою. «Вікно Овертона» та «доктрина шоку».
Комунікативний вплив як інструмент публічного управління. Компаративний аналіз
принципів публічного та державного управління.
Концепції публічного управління економічними процесами. Поняття геоекономіки.
Загальні принципи та особливості функціонування державного сектора економіки як
об‘єкта управління і регулювання. Структура державного сектора економіки. Форми і
типи державних підприємств. Державні корпоративні права. Ринкові інститути. Форми
організації економічної діяльності приватного бізнесу. Роль приватного бізнесу у
формування економічної стратегії держави. Приватна та державна власність –
взаємовідносини та протиріччя. Держава як учасник і регулятор взаємовідносин у
приватному бізнесі. Приватизація як інструмент державної політики. Обґрунтування
доцільності та аналіз ризиків приватизації. Необхідність та економічна обґрунтованість
розвитку малого та середнього бізнесу. Регуляторна політика держави відносно малого та
середнього бізнесу. Історичні та новітні напрямки розвитку малого та середнього бізнесу,
пріоритетність їх підтримки на рівні держави. Пріоритетні напрями науково-технічної
політики держави. Її цілі та завдання
Сутність терміна «соціальна політика». Об‘єкти і суб‘єкти соціальної політики.
Основні напрями національної соціальної політики. Цілі соціальної політики. Загальні та
специфічні принципи публічного управління соціальною політикою. Держава як гарант
соціальної політики. Публічне управління соціальним захистом. Система соціального
захисту населення. Види соціальної допомоги. Забезпечення державою безпеки прав та
інтересів споживачів. Державна політика у сфері розвитку культури. Формування бренду
держави та нації у контексті загальнополітичних змін на світовій арені. Проблеми
самоідентифікації осередків суспільства за мовними, культурно-історичними, або
релігійними ознаками, основні завдання державної політики у відповідних сферах.
Державне регулювання сферою житлово-комунального господарства. Механізми
керування взаємовідносинами між постачальниками та споживачами послуг ЖКГ.
Управління освітою як галузь державної діяльності. Державна політика в галузі освіти.
Законодавче та нормативно-правове забезпечення освітньої галузі. Органи управління
освітою, їх структура, повноваження. Державні освітні стандарти. Моніторинг якості
освіти. Регулююча і контролююча функція держави у підготовці фахівців. Ліцензування,
акредитація та атестація навчальних закладів. Охорона здоров‘я як складова соціальної та
гуманітарної політики держави. Особливості державного управління в галузі охорони
здоров‘я.
нси тлумачення («державне управління»; «державне адміністрування»;
«адміністративнодержавне управління», «публічне адміністрування»). Управління,
адміністрування та менеджмент. Адміністрування як організаційно-технічна складова
публічного управління. Анрі Файоль про поняття адміністративного управління. Формула

ПОКУКОЗБ Л. Гулика. Ч. Барнард про функції адміністрування. Концепція
адміністративної поведінки Герберта Саймона. Г. Саймон про управлінське рішення як
про ключ до розуміння адміністрування. Поняття влади. Співвідношення політичної та
державної влади. Публічно-владні повноваження. Форми, ознаки та особливості публічної
влади. Принципи організації публічного адміністрування. Владна децентралізація
публічної адміністрації. Співвідношення публічного адміністрування і виконавчої влади.
Методи публічної влади та публічного адміністрування. Запровадження нової ідеології
функціонування органів публічної влади. Розподіл функцій між органами державної влади
та органами місцевого самоврядування. Напрями гармонізації управління й публічної
політики.
Сутність та значення корпоративної влади та публічного адміністрування в
добровільних об‘єднаннях. Система корпоративної влади та публічного адміністрування в
добровільних об‘єднаннях. Публічне адміністрування в некомерційних організаціях.
Корпоративна влада в господарських товариствах. Міжнародний та зарубіжний досвід
публічного адміністрування та корпоративної влади.
Поняття корупції. Сутність термінів «корупція» та «корупційні дії». Типи корупції.
Види корупції. Форми корупції. Ознаки корупційних дій. Безпосередні причини та умови
розвитку корупції в публічному управлінні. Зони «підвищеного» ризику прояву корупції у
сфері публічного управління. Загальна характеристика антикорупційного національного
та міжнародного законодавства. Антикорупційна стратегія України
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Адміністрування виробничих систем
1. КОД: ВБ 1.11.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 8

4. ЛЕКТОР: д.е.н., проф. Сосновський А.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: методичного апарату та інструментарію організації та планування
виробничих напрямків діяльності підприємства; методології розробки та аналізу
виробничої діяльності підприємства.
Спеціальні: застосовувати набуті знання у практичній діяльності; застосовувати до
організації виробничого процесу на підприємстві; здійснювати облік та контроль за
ефективністю виробничої діяльності підприємства; формувати інформаційну базу
планування діяльності підприємства; впроваджувати рішення щодо підвищення
ефективності планувальної та організаційної функції менеджерів; обґрунтовувати,
побудови рішення та використання у економіці, організації та плануванні виробничої
діяльності, при розробки економічних стратегій розвитку підприємства різних моделей.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: закони, закономірності, принципи і механізм організації виробничого
процесу на підприємстві.
Вміти: аналізувати процеси, що відбуваються у виробництві, самостійного
виконувати техніко-економічні розрахунки та обґрунтування параметрів раціональної
організації виробничих систем
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржових
структур), маркетинг.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Організація як процес і як явище. Змістовне значення виробництва. Сутність
організації виробництва. Основне завдання організації виробництва як науки. Предмет
науки організація виробництва. Поняття організації. Поняття Ғорганізація у широкому
розумінні. Розгляд організації у статиці і у динаміці. Структура поняття Ғорганізація
стосовно до виробничих систем. Основні аспекти теорії організації виробництва.
Організація виробництва як наука і як процес. Концептуальні засади організації
виробництва. Сутнісна характеристика організації виробництва. Основні закони
організації виробництва та їх вплив на поведінку виробничої системи. Закономірності
організації виробництва. Модель організації виробництва у просторі і часі. Функціональна
структура організації виробництва. Багатоелементність науки організація виробництва.
Системна концепція виробництва. Поняття системи як сукупності елементів.
Основні складові частини системи. Матеріальне виробництво як складна система.
Виробнича система та її елементи. Загальна характеристика виробничої системи. Основні
елементи виробничої системи. Цілісність та стійкість виробничої системи. Склад
виробничої системи.
Підсистеми виробничої системи. Технічна, технологічна,
економічна, інформаційна, логістична підсистеми виробничої системи. Підсистема
організації виробництва. Підприємство як складна економічна система та її головні риси.
Особливості організації виробничої системи підприємства.
Процес організації
виробництва у виробничій системі. Загальна характеристика процесу організації
виробництва. Основні цілі організації виробництва. Головні етапи процесу організації
виробництва. Мета процесу організації виробництва.
Виробничій процес і його структура. Основні, допоміжні та обслуговуючі процеси.
Класифікація виробничих процесів. Простий та складний процес. Етапи формування
виробничого процесу. Принципи організації виробничого процесу. Принцип
пропорційності. Принцип безперервності. Принцип паралельності. Принцип
прямоточності. Принцип ритмічності. Принцип диференціації. Принцип спеціалізації.
Принцип автоматичності. Принцип гнучкості. Принцип системності. Принцип
оптимальності. Типи організації виробництва та їх характеристика. Поняття типу
виробництва. Тип виробничого процесу і тип підприємства. Основні типи організації
виробництва – масове, серійне, одиничне. Система факторів та їх вплив на формування
типу організації виробництва. Характеристика одиничного типу виробництва.

Характеристика серійного типу виробництва. Характеристика масового типу виробництва.
Коефіцієнт серійності, його розрахунок та величина для різних типів виробництва. Зв‘язок
технікоекономічних показників та типу виробництва.
Методологічні засади організації праці. Особливості процесу праці. Поняття
організації праці. Основні напрями організації праці. Основні завдання організації праці.
Трудові процеси та їх класифікація. Трудовий процес та його ознаки. Диференціація
трудових процесів відповідно до функціонального поділу праці. Поділ трудових процесів
за характером впливу на предмети праці. Узагальнена класифікація трудових процесів.
Трудовий процес як сукупність операцій. Умови ефективності організації трудового
процесу. Організація робочих місць. Поняття робочого місця. Фактори, що впливають на
формування робочих місць. Класифікація робочих місць. Організація робочого місця.
Основні вимоги до організації робочого місця. Планування робочих місць. Оснащення
робочих місць. Система обслуговування робочого місця. Проектування трудового процесу
та робочих місць. Оцінка робочого місця. Організація праці трудових колективів. Розподіл
праці й кооперація. Виробнича бригада та передумови її створення. Основні види бригад.
Основні принципи проектування праці в бригадах. Участь бригад в системі організації
виробництва та управління підприємством. Планування роботи бригад. Бригадний
госпрозрахунок. Трудова дисципліна. Нові форми розвитку творчої активності трудових
колективів.
Сутність і значення нормування праці. Сутність нормування праці. Об‘єкти та
предмет нормування праці. Головні завдання нормування праці. Функції нормування
праці. Основні принципи нормування праці. Затрати робочого часу та їх класифікація.
Класифікація затрат робочого часу. Основні види затрат робочого часу. Складові часу
перерв. Перекритий та не перекритий час. Штучно-калькуляційний час та його
розрахунок. Норми і нормативи в організації нормування праці. Нормативи витрачання
праці та норми витрат часу. Об‘єктивна необхідність нормування. Система норм праці.
Норма часу. Норма виробітку. Нормоване завдання. Норма обслуговування. Норма часу
на одиницю продукції. Технічно обґрунтована норма часу. Встановлення технічно
обґрунтованої норми часу. Склад норми штучного часу. Нормування праці управлінського
персоналу. Проблеми нормування управлінської праці. Методи нормування управлінської
праці. Принципи вибору методів нормування праці управлінського персоналу. Методи
встановлення норм часу. Об‘єкт технічного нормування. Аналітичний метод нормування.
Аналітично-розрахунковий метод. Дослідностатистичний метод нормування праці.
Вивчення витрат робочого часу спостереженням – хронометраж, фотографія робочого
дня, метод момент них спостережень.
Характеристика виробничої структури підприємства. Виробнича структура
підприємства. Основні структурні підрозділи. Відмінність виробничої структури від
структури підприємства. Фактори, що визначають виробничу структуру. Методи
формування та вибору виробничої структури. Організація управління об'єднанням.
Оригінальність апарату управління. Директор та його повноваження. Основні напрями
побудови апарата управління виробничого об'єднання. Основні структури апарату
управління та їх функції. Типи і структури корпорацій. Основні типи корпорацій. Концерн
як найбільш поширена форма ТНК. Загальні риси комплексної стратегії ТНК щодо
структури управління. Структура управління ТНК. Переваги структури ТНК. Склад
основних і допоміжних цехів і обслуговуючих господарств підприємства. Основні групи
структурних підрозділів. Основа організації цехів. Технологічна форма організації.
Предметна форма організації цехів. Переваги предметної спеціалізації цехів.
Характеристика основних цехів. Характеристика допоміжних цехів. Характеристика
обслуговуючих господарств. Виробнича структура цеху. Виробнича ділянка як структурна
одиниця цеху. Спеціалізація виробничих ділянок. Допоміжні та обслуговуючі ділянки.
Особливості організації предметно-замкнених дільниць.

Виробничій цикл і його структура. Виробничій процес, його види та елементи.
Поняття виробничого циклу. Використання виробничого циклу в плануванні. Структура
виробничого циклу. Фактори, що впливають на тривалість виробничого циклу.
Виробничий цикл простого процесу. Види руху предметів праці по операціях процесів.
Послідовний вид руху. Паралельний вид руху. Паралельно-послідовний вид руху.
Тривалість виробничого циклу з урахуванням міжопераційних перерв. Заходи щодо
скорочення виробничого циклу. Виробничий цикл складного процесу. Структура
виробничого циклу складного процесу. Цикловий графік та його побудова. Шляхи й
ефективність скорочення виробничого циклу. Зниження трудомісткості. Застосування
процесів транспортування, складування і контролю. Підвищення ступеня паралельності
виконуваних робіт. Економічні результати скорочення виробничого циклу.
Концептуальні підходи до організації виробничої інфраструктури підприємства.
Структурні підрозділи та їх завдання. Зміст технічного обслуговування виробництва. Роль
служб технічного обслуговування. Підрозділи інфраструктури та їх функції. Спільні
принципи технічного обслуговування виробництва. Тенденції розвитку обслуговуючих
підрозділів та служб. Організація інструментального господарства. Основні завдання
інструментального господарства. Класифікація технічного оснащення. Планування
забезпечення підприємства оснащенням. Нормування витрат оснащення. Оборотний фонд
оснащення. Структура цехових запасів оснащення. Максимальний запас оснащення.
Система планування Ғна замовлення‖. Оцінка ефективності інструментального
господарства. Шляхи удосконалення інструментального обслуговування. Організація
технічного обслуговування і ремонту обладнання. Головне завдання ремонтного
господарства. Основні функції ремонтного господарства. Сутнісно-функціональна
характеристика ремонтного господарства. Фактори, що визначають структуру ремонтного
господарства підприємства. Структура та управління ремонтним господарством. Функції і
склад ремонтно-механічного цеху. Цехова ремонтна база. Система планово-запобіжних
ремонтів. Нормативи системи планово-запобіжних ремонтів. Загальний річний обсяг
ремонтних робіт та його розрахунок. Основні етапи проведення ремонтних робіт. Форми
організації ремонту. Методи виконання ремонтних робіт. Показники діяльності
ремонтного господарства. Напрями вдосконалення ремонтного господарства.
Організація транспортного господарства. Роль транспортного господарства.
Основні види транспортних робіт. Фактори, що впливають на структуру транспортного
господарства. Класифікація транспортних засобів. Показники стану транспортного
господарства. Маршрути руху транспортних засобів на підприємстві. Визначення
кількості транспортних засобів. Показники використання внутрішнього транспорту.
Перспективи розвитку транспортних господарств. Організація енергетичного
господарства. Основне завдання організації енергетичного господарства. Основні види
енергетичних процесів та їх характеристика. Основні складові структури енергетичного
господарства. Нормування витрат енергоносіїв. Планування потреб підприємства у
енергоносіях. Основні показники, що характеризують енергетичне господарство. Напрями
вдосконалення організації енергетичного господарства. Організація складського
господарства. Головне завдання організації складського господарства. Основні функції
складського господарства. Місце складського господарства в логістичному ланцюгу
Ғпостачання – виробництво – збут. Класифікація складів. Проблеми розміщення складів.
Оцінка рівня оснащеності складів. Критерії оптимізації ефективності складського
господарства. Показники оцінки діяльності складського господарства. Основні чинники
активізації використання складів.
Характеристика одиничного методу організації виробництва. Умови застосування
одиничного (індивідуального) методу організації виробництва. Основні риси одиничного
методу організації виробництва. Особливості календарного планування при одиничному
методі організації виробництва. Шляхи удосконалення одиничного методу організації
виробництва. Характеристика партіонного методу виробництва. Застосування партіонного

методу організації виробництва. Характерні риси партіонного методу. Організаційноекономічне значення партій деталей. Фактори оптимального розміру партії деталей.
Основні резерви ефективності партіонного методу. Резерв рівномірності. Резерв
підвищення пропорційності. Резерв паралельності. Резерв безперервності. Резерв прямо
точності. Переваги партіонного методу.
Загальна характеристика різновидів потокового виробництва. Сутність поняття
потокове виробництво. Принцип спеціалізації в потоковому виробництві. Принцип
прямоточності в потоковому виробництві. Принцип безперервності в потоковому
виробництві. Принцип паралельності в потоковому виробництві. Принцип ритмічності в
потоковому виробництві. Такт і ритм лінії. Лінії за способом підтримки ритму. Основні
транспортні засоби в потоковому виробництві. Конвеєри в потоковому виробництві.
Класифікація ліній за основними ознаками. Особливості організації безперервнопотокових ліній. Синхронізація операцій. Безперервно-потокові лінії та умови їх
створення. Основи розрахунку безперервно-потокових ліній. Добова програма запуску.
Добовий дійсний фонд часу. Такт безперервно-потокової лінії. Число робочих місць та
коефіцієнт їх завантаження. Швидкість конвеєру. Заділи на безперервнопотокових лініях.
Практичне використання безперервно-потокових ліній. Робоча та інші зони конвеєру.
Безперервно-потокові лінії з розподільчим конвеєром. Безперервно-потокові лінії з
нерухомим об‘єктом. Особливості організації перервно-потокових ліній. Умови
застосування перервно-потокових ліній. Регламент роботи лінії. План-графік роботи
перервно-потокової лінії. Розрахунок між операційних оборотних заділів. Особливості
організації потокових ліній в серійному виробництві. Характеристика серійного
потокового виробництва. Групова лінія. Перемінно-потокові лінії. Серійно-прямоточні
лінії. Особливості організації і розрахунку багатопредметних ліній. Автоматизація
потокового виробництва. Класифікація автоматизованих ліній. Основні типи
автоматичних ліній. Схеми автоматичних потокових ліній з різними варіантами
кінематичного зв‘язку механізмів. Ритм (такт) автоматичної лінії. Організаційні умови та
переваги потокового виробництва. Вимоги до організації потокового виробництва –
конструкція виробу, технічний режим, режим обслуговування, трудовий режим. Переваги
потокової організації виробництва
Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності
продукції.
Основні проектні рішення при проектуванні виробничих систем в ринкових умовах
господарювання. Виробнича стратегія та конкурентні переваги. Розвиток стратегії і
проблеми конкурентоспроможності.
Сучасні методи прискореного проектування
продукції. Управління якістю на стадії проектування продукту. Вартісний аналіз і
вартісний інжиніринг.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч.поссіб. –К.: КНЕУ, 2003.- 524с.
2. Гриньова В. Н. Організація виробництва: Навчальний посібник. / В. Н. Гриньова
, М.М.Салун - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 552 с.
3. Економіка та організація виробництва: Підручник / За ред. В.Г.Герасимчука, А.Е.
Розенплентера. – К.,:Знання, 2007. – 678с.
4. Коваль В.І. Організація виробництва. Матеріали до лекцій та семінарів. –
Черкаси: Редакційно-видавничий відділ Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького, 2004. – 313 с.
5. Козловський В. О. Організація виробництва. Навчальний посібник. Частина 1.
Видання 2-е, доповн. і перероб. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 154 с.
6. Козловський В. О., Козловький С. В. Організація виробництва. Практикум.
Навчальний посібник. Частина 2. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 168 с.
7. Мороз В. С. Організація виробництва : навч. посіб. / В. С. Мороз, А. С. Тельнов.
– К. : Ліра-К, 2015. – 256 с.

10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Фінансово-економічна безпека підприємств
1. КОД: ВБ 1.12.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 8
4. ЛЕКТОР: д.е.н., проф.Захарченко В.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: базові знання щодо концептуальних засад забезпечення економічної
безпеки держави; ознайомити студентів із загальними проблемами формування системи
управління економічною безпекою держави; ознайомити студентів із стратегіями
управління економічною безпекою держави: дати студентам уявлення про найважливіші
складові елементи економічної безпеки держави; навчити студентів практичних навичок
щодо теоретичного дослідження складових економічної безпеки та ефективності
управління ними в поточних умовах розвитку світової економіки
Спеціальні: теоретичні та практичні знання, які дозволять їм професійно
орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, пов'язаних із підготовкою та реалізацією
управлінських рішень у різних сферах економічної безпеки (фінансовій, продовольчій,
енергетичній, науково-технологічній тощо).
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: основних понять економічної безпеки підприємства; показників оцінки
стану економічної безпеки підприємства; методів забезпечення економічної безпеки
підприємства; видів стратегій економічної безпеки; основні загрози економічній безпеці
підприємства вміння: досліджувати стан підприємства та рівня його економічної безпеки;
визначати загрози економічній безпеці конкретного підприємства; аналізувати стратегії
економічної безпеки підприємства; розраховувати показники стану економічної безпеки
підприємства.
Вміти: обґрунтування очікуваної економічної ефективності прийнятих рішень на
мікрорівні; проведення робити аналітичних досліджень економіки підприємства
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржових
структур); фінанси, податки та податкова система.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Мета та функціональні цілі економічної безпеки підприємства. Основні функції
економічної безпеки підприємства. Структурні елементи і схема організації економічної
безпеки підприємства.
Характеристика основних функціональних складових економічної безпеки
підприємства: фінансової, інтелектуально-кадрової, технікотехнологічної. Характеристика
основних функціональних складових економічної безпеки підприємства: політикоправової, силової, екологічної.
Визначення інформації, конфіденційної інформації, комерційної таємниці.
Класифікація комерційної таємниці. Організація заходів на підприємстві щодо
встановлення комерційної таємниці.
Поняття промислова розвідка, поняття промисловий шпіонаж: проведення,
організація, механізм здійснення та ознаки.
Види злочинів. Характеристика та ознаки злочинів, що вчиняються службовими
особами. Характеристика та ознаки злочинів, які вчиняються шляхом незаконного
використання підприємцем своїх прав або їх порушення. Злочини в кредитно-фінансовій
та податковій сферах. Злочини, пов'язані з безпосередньою діяльністю на ринку, зокрема,

щодо монополістичних дій та обмеження конкуренції. Злочини, пов'язані з незаконним
одержанням і розголошенням відомостей, що становлять комерційну або банківську
таємницю
Методи вивчення контрагентів. Аналіз умов укладання договорів та контрактів.
Правила роботи з конфіденційною інформацією. Захисту комп'ютерних систем.
Етап стратегічного планування та прогнозування економічної діяльності
підприємства. Етап оперативної оцінки рівня економічної безпеки.
Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства. Структура механізму
забезпечення економічної безпеки підприємства. Функції структурних елементів
механізму забезпечення економічної безпеки підприємства
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Економіка підприємства: Навчальний посібник / за заг. ред. П.В.Круша, В.І.
Подвігіної, Б.М. Сердюка. – К.: Ельга – Н, КНТ, 2007. – 780 с.
2. Экономика предприятия / Под.ред. С.Ф. Покропивного. - К.: Знання, 2003. - 608с.
3 Березин І. Промислове шпигунство, конкурентна розвідка, бенчмаркинг й етика
цивілізованого бізнесу // Практичний Маркетинг. — 2005. — 22 липня. — ғ 101.
4. Губський Б.В. економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія
забезпечення. – К.: Либідь, 2000. – 122 с.
5. Демидов Б., Величко А., Волощук И. Тайный фронт // Національна безпека
України. — 2005. — ғ 7–8. — С. 17–23.
6. Защита коммерческой тайны. Элементарные основы промышленной
секретности. – СПб.: АО «Безопасность бизнеса», 1993. – 211 с.
7. Івченко О. Промислове (економічне) шпигунство: конкурентна розвідка й
контррозвідка // Юридичний журнал. — 2003. — ғ 7.
8. Камлик М.І. Економічна безпека підприємства: економіко-правовий аспект: К.:
Атака, 2005. – 432 с.
9. Козаченко Г.В., Пономарьов О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та
механізм забезпечення: Монографія. – К.: Лібра, 2003. – 280 с. 10. Мунтіян В.І.
Економічна безпека України. - К.: КВТЦ, 1999.- 463 с. (розділ 3)
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Організаційне проектування та бізнес-адміністрування
1. КОД: ВБ 1.13.
2. РІК НАВЧАННЯ: 3
3. СЕМЕСТР: 5
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Сорока Л.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність
застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
Спеціальні: Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької,
торговельної та біржової діяльності; Здатність визначати та описувати характеристики
організації, аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані
рішення; Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з
факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища та забезпечувати досягнення
цілей бізнесу в умовах нестабільного конкурентного бізнес-середовища.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних
цілях; застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;

демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності для подальшого використання на практиці; володіти методами та
інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й
функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур; виявляти навички
організаційного проектування та моделювання управлінських процесів діяльності
суб‘єктів господарювання в недетермінованих умовах конкурентного бізнес-середовища.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржових
структур), Організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих,
торгівельних та біржових структур), Статистика та економічний аналіз, Основи біржової
діяльності.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Загальна характеристика предмета курсу ―Проектний аналіз‖. Мета ізавдання,
змістовна наповнюваність курсу. Методологія проектногоаналізу. Концепція та базові
принципи проектного аналізу. Концепція проекту. Відмінність проекту від програми і
плану.
Концепція та поняття життєвого циклу проекту. Підходи до поділупроекту на
складові елементи. Фази та стадії проектного циклу.Передінвестиційна фаза проекту.
Підбір інформації, виявлення тадослідження нових потенційних інвестиційних
можливостей. Вибір цілейпроекту та його завдань на стадії ідентифікації. Характеристика
робіт змакро- та мікроаналізу. Мета проекту. Зміст робіт на попередньому етапіта етапі
додаткових досліджень стадії підготовки проекту. Складдосліджень на стадії розробки та
експертизи. Розробка функціональноїсхеми обʼєкта проектування.
Поняття вигід і затрат у проектному аналізі. Методичні підходи довизначення
цінності проекту. Методика розрахунку додаткових вигід ізатрат за проектом. Порядок
розрахунку вигід і затрат у грошовомувимірі. Явні витрати та вигоди, їх використання для
прийняття рішень.Необхідність оцінки неявних вигід і затрат у разі оцінки проектів,
їхкількісна оцінка.
Необхідність урахування зміни вартості грошей у часі при аналізіпроектів. Поняття
майбутньої і теперішньої вартості. Поняття нормиприбутку, ставки процента. Простий і
складний процент, його вплив намайбутню вартість. Обчислення майбутньої вартості
грошей.
Операціїкомпаундування
та
дисконтування.
Вплив
на
величину
теперішньоївартості строку життєвого циклу проекту та ставки процента. Майбутня
ітеперішня вартість ануїтету, її використання у проектних розрахунках.Розрахунок
вартості грошей за різних умов інвестування. Підходи довизначення процентної ставки
проекту.
Характеристика методів оцінки ефективності інвестицій. Вибір критеріївприйняття
проектних рішень. Принципи оцінки ефективності проектнихрішень. Характеристика
стандартних фінансових критеріїв: економічнийзміст, обмеження, переваги і недоліки,
застосування у практиці оцінкипроектних рішень інтегральних показників (чистої
теперішньої вартості,коефіцієнта вигоди-затрати, внутрішньої норми дохідності,
періодуокупності, еквівалентного ануїтету, ефективності витрат).
Поняття ризику та невизначеності. Необхідність урахування рівняневизначеності
під час прийняття проектних рішень. Характеристикасистематичних і несистематичних
ризиків проекту, можливість їх впливута усунення під час підготовки та реалізації
проекту. Класифікаціяризиків. Види ризиків на різних стадіях підготовки і реалізації
проекту.Причини виникнення технічних, політичних, маркетингових, фінансовихризиків,
їх ознаки. Наслідки функціональних ризиків. Мета аналізуризику. Якісний та кількісний
аналіз ризику. Процедура експертногоаналізу ризику. Аналіз ризику методом побудови
дерева рішень. Аналізчутливості проекту, методика його проведення.
Мета і завдання маркетингового аналізу проекту. Взаємозвʼязокмаркетингового
аналізу та інших функціональних аспектів проектногоаналізу. Інформаційна база
проведення маркетингового аналізу. Стадіїмаркетингового дослідження проектних

рішень. Визначення меж таякісного складу аналізу ринку, аналіз маркетингової ситуації
на ринкупродукції проекту. Концепція попиту у проектному аналізі.Характеристика
етапів маркетингового дослідження ринку. Зміст аналізумакросередовища у
маркетинговому аналізі проекту.
Мета і завдання технічного аналізу проекту. Межі проведення аналізутехнічної
життєздатності проекту. Складові технічного аналізу. Основніаспекти та порядок
проведення технічного аналізу проекту. Змістаналітичної роботи на різних етапах
технічного аналізу проекту. Основнікритерії визначення раціонального розміщення
проекту. Поняттямасштабу проекту. Вимоги та чинники, які впливають на вибір
технології.Принципи визначення потреби в устаткуванні. Роль інфраструктурипроекту
при його технічній оцінці. Ідентифікація інфраструктури обʼєктапроектування.
Формування проектної команди.
Мета та завдання інституційного аналізу. Методичний апарат таінструментарій
інституційного аналізу, його елементи. Характеристиказовнішнього середовища проекту.
Правова
база,
політичні
фактори,
вмежах
яких
реалізовуватиметься
та
експлуатуватиметься проект.Державна політика, макроекономічне регулювання і
регламентаціязовнішньоторговельної діяльності. Характеристика сильних і слабкихсторін
організацій-учасниць проекту.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: підручник / В.А.Верба, О.А
Загородніх. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.
2. Волков И. М., Грачѐва М. В. Проектный анализ: учебник / И. М. Волков, М. В.
Грачѐва. – М.: ИНФРА, 2004.
3. Проектний аналіз: навч. посіб. / за. ред. М. П. Москвіна. – К.: Лібра, 2008. – 368
с.
4. Бойчик І. М. Економіка підприємства / І. М. Бойчук. – К. : Атіка, 2007. – 528 с.
5. Васильков В. Г. Організація виробництва : навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003.– 524 с.
6. Гетьман О. О. Економіка підприємства : навч. посіб. / О. О. Гетьман,
В.М. Шаповал. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.
7. Зінь Е. А. Планування діяльності підприємства : підруч. / Е. А. Зінь,
М. О. Турченюк. – К. : Професіонал, 2004. – 310 с.
8. Ліпич Л. Організація виробництва / Л. Ліпич. – Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2002. – 254
с.
9. Онисько С. М. Фінанси підприємств : підручник / С. М.Онисько, П. М. Марич. –
Л.: Магнолія Плюс, 2006. – 366 с.
10. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. В.
Савицька. – К.: Знання, 2005. – 662 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

