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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.

1.2.

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 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність:
 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління
підприємствами;
 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: ІТ - підприємництво;
 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес.
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2.

ОПИСИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

2.1. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність: економіка та управління підприємством»
2.1.1. Профіль освітньої програми

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

1 – Загальна інформація
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, факультет
управління, адміністрування і інформаційної діяльності,
кафедра управління підприємницькою та туристичною
діяльністю
Бакалавр. Кваліфікація: бакалавр підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність: економіка та управління підприємством»
Диплом бакалавра, одиничний, на базі повної загальної
середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3
роки 10 місяців.

Наявність акредитації

Міністерство освіти і науки України. Сертифікат про
акредитацію УД № 16006440 від 10 липня 2018 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 2024р.
http://idgu.edu.ua/ects

2 – Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та
складні спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
3 – Характеристика освітньої програми
Управління та адміністрування / Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність / Економіка та управління підприємством
Об‘єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування
Предметна область (галузь підприємницьких, торгівельних та біржових структур, що
здійснюється для досягнення економічних і соціальних
знань, спеціальність,
результатів.
спеціалізація)
Теоретичний зміст предметної області: наукові теорії,
концепції, положення, принципи підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності методологія їхнього використання для
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організації та ефективного функціонування підприємницьких,
торгівельних та біржових структур.
Методи, методики та технології: загальнонаукові й спеціальні
методи, професійні методики і технології, застосування яких
дозволяє вирішувати практичні завдання з організації,
ефективного функціонування та розвитку підприємницьких,
торгівельних і біржових структур.
Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні
системи та технології, прилади та обладнання, необхідні для
формування
професійних
компетентностей
бакалавра
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна

Спеціальна освіта за спеціальністю «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність», що орієнтована на підготовку
фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні
Основний фокус освітньої
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері
програми та спеціалізації
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, в напрямку
економіки та управління підприємством на засадах оволодіння
системою компетентностей.
Програма поєднує теоретичний зміст предметної області з
можливістю вирішення прикладних завдань у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в напрямку
економіки та управління підприємством.
Особливості програми
Програма містить чотири види практик: навчальна практика
(ознайомча), навчальна практика (економічна) виробнича
практика (організаційно-аналітична), виробнича практика
(комплексна з фаху).
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Бакалавр може займати первинні посади згідно з
Національним класифікатором України «Класифікатор
професій» ДК 003:2010:

Придатність до
працевлаштування

341

Фахівці в галузі фінансів та торгівлі

3411

Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери
(посередники) із заставних та фінансових операцій

3412

Страхові агенти

3413

Агенти з торгівлі майном

3415

Технічні та торговельні представники

3417

Оцінювачі та аукціоністи
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Подальше навчання

Викладання та навчання

Оцінювання

3419

Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

342

Агенти з комерційного обслуговування та торговельні
брокери

3421

Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

3429

Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери

3436

Помічники керівників

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

3436.9

Інші помічники

3441

Інспектори митної служби

3442

Інспектори податкової служби

Здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі
післядипломної освіти.
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: навчальні
заняття;
самостійна
робота;
практична
підготовка;
факультативні заняття; контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в Університеті є:
лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне
заняття; консультація.
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється
за100-бальною шкалою та традиційною шкалою (відмінно,
добре,задовільно, незадовільно; зараховано , не зараховано).
Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої
освіти включає вхідний, поточний, проміжний, підсумковий
семестровий, відстрочений, ректорський контроль знань та
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атестацію.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв‘язувати складні спеціалізовані завдання та
проблеми у сферах підприємницької, торговельної та
біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає
Інтегральна
компетентність
застосування теорій та методів організації і функціонування
підприємницьких, торговельних, біржових структур і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних
ситуаціях.
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК 7. Здатність працювати в команді.
ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
Загальні компетентності
ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.
(ЗК)
ЗК 11. 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.
ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і 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.
СК 1.
Критичне
осмислення
теоретичних
засад
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні
методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо
створення,
функціонування
підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
Спеціальні компетентності
СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів
(СК)
ринкових відносин.
СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
структур.
СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики
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товарів і послуг в підприємницькій, торговельній,
біржовій діяльності.
СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог
нормативно-правових
документів
у
сфері
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з
організації діяльності підприємницьких, торговельних
та біржових структур.
СК 8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування
в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.
СК 9. Здатність до організації зовнішньоекономічної
діяльності підприємницьких, торговельних і біржових
структур.
СК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання
кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової практики з
урахуванням ризиків.
СК 11. Здатність визначати та описувати характеристики
організації, аналізувати й структурувати проблеми
організації, формувати обґрунтовані рішення.
СК 12.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.
7 – Програмні результати навчання
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ПРН 1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й
уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
ПРН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
ПРН 3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною
мовами.
ПРН 4. Використовувати сучасні комп‘ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності.
ПРН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел
для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
ПРН 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють
досягати професійних цілей.
ПРН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати
відповідальність за результати.
ПРН 8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері
збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
ПРН 9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення
сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової
держави.
ПРН 10. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних,
культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.
ПРН 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності для подальшого використання на практиці;
ПРН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень
щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових
структур.
ПРН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб‘єктів ринкових відносин для
забезпечення діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур.
ПРН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності.
ПРН 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
ПРН 16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних
та біржових структур і застосовувати його на практиці.
ПРН 17. 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.
ПРН 18. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій
діяльності.
ПРН 19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації
зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
з урахуванням ринкової кон‘юнктури і діючих правових норм.
ПРН 20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон‘юнктури ринків та результатів
діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.
ПРН 21. Демонструвати знання теорії, методів і функцій менеджменту.
ПРН 22. Виявляти навички організаційного проектування та моделювання управлінських
процесів діяльності суб‘єктів господарювання
в недетермінованих умовах
конкурентного бізнес-середовища.
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8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове
забезпечення

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Інформаційне та
навчальнометодичне
забезпечення

Проектна група спеціальності складається з трьох науковопедагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за основним
місцем роботи і мають науковий ступінь та вчене звання. Науковопедагогічні працівники, які здійснюють освітній процес, мають стаж
науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та
професійної активності, який засвідчується виконанням неменше
чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті30 чинних
Ліцензійних умов. При цьому склад групи забезпечення відповідає
вимогам: частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання
становить понад 50відсотків; частка тих, хто має науковий ступінь
доктора наук та/або вчене звання професора понад 10 відсотків
загальної кількості членів групи забезпечення.
Забезпеченість навчальними приміщеннями для проведення
освітнього процесу становить понад 2,4 м2 на одного здобувача освіти.
Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням
повинна становити не менше ніж 30%. Здобувачі вищої освіти, які
цього потребують, забезпечені гуртожитком (100%). Соціальнопобутова інфраструктура: бібліотека, у тому числі читальний зал;
пункти харчування (їдальня та два буфети); актові зали; спортивні
зали та спортивні майданчики; студентський палац (клуб); медичний
пункт. Здобувачі вищої освіти забезпеченні комп‘ютерними робочими
місцями (комп‘ютерна техніка із строком експлуатації не більше
восьми років), лабораторіями, обладнанням, устаткуванням,
необхідними для виконання освітнього процесу.
Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими
періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в
тому числі в електронному вигляді понад 4 найменування.
Доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою
відповідного або спорідненого профілю. Наявність офіційного вебсайта закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію,освітня
/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових працівників)
діяльність, зразки документів про освіту, умови для доступності осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень,
навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік
навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація).
Наявність сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти
англійською мовою, на якому розміщена основна інформація про
діяльність (структура,ліцензії та сертифікати про акредитацію,
освітні/освітньо-наукові програми, зразки документів про освіту).
Правила прийому іноземців та осіб без громадянства, умови навчання
та проживання іноземців та осіб без громадянства, контактна
інформація (у разі започаткування або провадження підготовки
іноземців та осіб без громадянства). Наявність електронних освітніх
ресурсів на основі платформ дистанційного навчання MOODLE та
Google Suite for Education, автоматизованої системи управління
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Національна
кредитна
мобільність

освітнім процесом. Навчально-методичне забезпечення: опис освітньої
програми, начальний план, робочі програми навчальних дисциплін,
навчальні матеріали з кожної дисципліни навчального плану, програми
практичної підготовки, методичні матеріали для проведення атестації
здобувачів вищої освіти.
9 – Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між ІДГУ та закладами вищої освіти
України (Державний вищий навчальний заклад «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський
національний університет», Донецький національний університет імені
Василя Стуса, Одеський національний університет імені І.І.
Мечникова, Полтавський національний педагогічний університет імені
В.Г. Короленка, Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка).

Міжнародна
кредитна
мобільність

Угоди щодо академічного обміну та проведення навчальних практик з
Галацьким університетом «Дунеря де Жос» (Universitatea Dunarea de
Jos din Galaţi , Румунія), Кишинівським педагогічним університетом
імені І. Крянге (Universitatea Pedagogică de Stat ―Ion Creangă‖,
Республіка Молдова)

Навчання
іноземних
здобувачів вищої
освіти

Наявна можливість для фізичних осіб

2.1.2. Перелік компонентів освітньої програми

Код
н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,
курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна
робота)

ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Обов’язкові компоненти ОП
Основи філософських знань
Українська мова
Основи академічного письма
Україна в європейській історії та культурі
Права людини та громадянське суспільство в Україні
Інформаційно-комунікаційні технології за професійним
спрямуванням
Англійська мова
Екологія
Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень
Математика для економістів

ОК 11.

Мікроекономіка та макроекономіка

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

КільФорма
кість
підсумкового
кредиті
контролю
в
4
4
3
4
3

екзамен
залік
залік
екзамен
залік

3

залік

9
3
4
6

екзамен
залік
залік
залік/екзамен

8

екзамен
11

ОК 12.

ОК 23.
ОК 24.
ОК 25.

Товарознавство
Організація підприємницької діяльності підприємств
(виробничих, торгівельних та біржових структур)
Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та
біржових структур)
Основи біржової діяльності
Бухгалтерський облік
Звітність і оподаткування в підприємницькій діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства:
організація та управління
Господарське право
Бізнес-планування
Економіка і організація інноваційної діяльності
підприємств
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання
ризиків в підприємницькій діяльності
Курсова робота з дисципліни «Менеджмент»
Курсова робота з дисципліни «Економіка підприємства»
Курсова робота з дисципліни «Бізнес-планування»

ОК 26.

Навчальна практика (ознайомча)

3

ОК 27.

Навчальна практика (економічна)

6

ОК 28.

Виробнича практика (організаційно-аналітична)

6

ОК 29.

Виробнича практика (комплексна з фаху)

9

ОК 13.
ОК 14.
ОК 15.
ОК 16.
ОК 17.
ОК 18.
ОК 19.
ОК 20.
ОК 21.
ОК 22.

3

залік

4

екзамен

12

залік/екзамен

3
4
4

екзамен
залік
залік

3

залік

3
4

залік
екзамен

4

екзамен

4

екзамен

1
1
1

захист роботи
захист роботи
захист роботи
захист звіту з
практики
захист звіту з
практики
захист звіту з
практики
захист звіту з
практики
захист роботи
-

ОК 30. Підготовка кваліфікаційної роботи
6
ОК 31. Фізична культура та основи здоров‘я людини
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
132
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (вибір факультету)
ВБ 1.1. Менеджмент організацій
4
Економіко-математичні методи та моделі в управлінні
ВБ 1.2.
5
підприємницькою діяльністю
ВБ 1.3. Статистика та економічний аналіз
5
ВБ 1.4. Ділова англійська мова
3
ВБ 1.5. Англійська мова за професійним спрямуванням
15
ВБ 1.6. Економічна діагностика
5
ВБ 1.7. Маркетинг
4
ВБ 1.8. Логістика
4
ВБ 1.9. Проектний аналіз
3
Вибірковий блок 2 (вільний вибір студента)*
ВБ 2.1. Перелік дисциплін загальної підготовки
12
ВБ 2.2. Перелік дисциплін професійної підготовки
24
Сертифікована програма \ Перелік дисциплін вільного
ВБ 2.3.
12
вибору

екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік/екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен
заліки
заліки
заліки
12

Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

108
240

2.1.3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників, які навчались за спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність проводиться у формі:
1) атестаційного екзамену з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: економіки
та управління підприємством;
2) публічного захисту кваліфікаційної роботи
Завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня
бакалавра з присвоєнням кваліфікації: Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

*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
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2.2 Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність: ІТ - підприємництво»
2.2.1. Профіль освітньої програми

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

1 – Загальна інформація
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, факультет
управління, адміністрування і інформаційної діяльності,
кафедра управління підприємницькою та туристичною
діяльністю
Бакалавр. Кваліфікація: бакалавр підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність: ІТ-підприємництво»
Диплом бакалавра, одиничний, на базі повної загальної
середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3
роки 10 місяців.

Наявність акредитації

Планується у 2019 році.

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 2024р.
http://idgu.edu.ua/ects

2 – Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та
складні спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
3 – Характеристика освітньої програми
Управління та адміністрування / Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність / ІТ-підприємництво.
Об‘єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування
підприємницьких, торгівельних та біржових структур, що
здійснюється для досягнення економічних і соціальних
Предметна область (галузь
результатів.
знань, спеціальність,
Теоретичний зміст предметної області: наукові теорії,
спеціалізація)
концепції, положення, принципи підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності методологія їхнього використання для
організації та ефективного функціонування підприємницьких,
торгівельних та біржових структур.
Методи, методики та технології: загальнонаукові й спеціальні
14

методи, професійні методики і технології, застосування яких
дозволяє вирішувати практичні завдання з організації,
ефективного функціонування та розвитку підприємницьких,
торгівельних і біржових структур.
Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні
системи та технології, прилади та обладнання, необхідні для
формування
професійних
компетентностей
бакалавра
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна

Спеціальна освіта за спеціальністю «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність» базується на адаптації та впровадженні в
Основний фокус освітньої
професійну діяльність знань, аналітичних комунікативних,
програми та спеціалізації організаторських, управлінських навичок інтерактивного
вирішення завдань у ІТ-підприємництві.
Програма поєднує теоретичний зміст предметної області з
можливістю вирішення прикладних завдань у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в напрямку ІТпідприємництва.
Особливості програми
Програма містить чотири види практик: навчальна практика
(ознайомча), навчальна практика (економічна) виробнича
практика (організаційно-аналітична), виробнича практика
(комплексна з фаху).
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Бакалавр може займати первинні посади згідно з
Національним класифікатором України «Класифікатор
професій» ДК 003:2010:
341

Фахівці в галузі фінансів та торгівлі

3411

Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери
(посередники) із заставних та фінансових операцій

3412 Страхові агенти
Придатність до
працевлаштування

3413 Агенти з торгівлі майном
3415 Технічні та торговельні представники
3416 Закупники
3417 Оцінювачі та аукціоністи
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
342

Агенти з комерційного обслуговування та торговельні
брокери
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3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів
3422

Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та
експедиції

3423 Агенти із зайнятості й трудових контрактів
3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери
343

Технічні фахівці в галузі управління

3433 Бухгалтери та касири-експерти
3434

Допоміжний персонал у сфері статистики та
математики

3435 Організатори діловодства
3435.1 Організатори діловодства (державні установи)
3435.2

Організатори діловодства (види економічної
діяльності)

3436 Помічники керівників
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

3436.9 Інші помічники
3439 Інші технічні фахівці в галузі управління
344

Державні інспектори

3441 Інспектори митної служби
3442 Інспектори податкової служби
3443 Інспектори із соціальної допомоги
3444 Інспектори з ліцензій
3449 Інші державні інспектори
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Подальше навчання

Викладання та навчання

Оцінювання

Інтегральна
компетентність

Загальні компетентності
(ЗК)

Здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі
післядипломної освіти.
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: навчальні
заняття;
самостійна
робота;
практична
підготовка;
факультативні заняття; контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в Університеті є:
лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне
заняття; консультація.
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється
за100-бальною шкалою та традиційною шкалою (відмінно,
добре,задовільно, незадовільно; зараховано , не зараховано).
Система 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 завдання та
проблеми у сферах підприємницької, торговельної та
біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає
застосування теорій та методів організації і функціонування
підприємницьких, торговельних, біржових структур і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних
ситуаціях.
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК 7. Здатність працювати в команді.
ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.
ЗК 11. 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
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свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і 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.
СК 1.

Спеціальні компетентності
(СК)

Критичне
осмислення
теоретичних
засад
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні
методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо
створення,
функціонування
підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів
ринкових відносин.
СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
структур.
СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики
товарів і послуг в підприємницькій, торговельній,
біржовій діяльності.
СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог
нормативно-правових
документів
у
сфері
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з
організації діяльності підприємницьких, торговельних
та біржових структур.
СК 8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування
в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.
СК 9. Здатність до організації зовнішньоекономічної
діяльності підприємницьких, торговельних і біржових
структур.
СК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання
кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової практики з
урахуванням ризиків.
СК 11. Здатність приймати та реалізовувати оптимальні
бізнес-рішення в ІТ-підприємництві.
СК 12.Вміння відбирати та застосовувати економетричні
методи та моделі в управлінні ІТ-підприємництвом.

7 – Програмні результати навчання
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ПРН 1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й
уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
ПРН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
ПРН 3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною
мовами.
ПРН 4. Використовувати сучасні комп‘ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності.
ПРН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел
для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
ПРН 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють
досягати професійних цілей.
ПРН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати
відповідальність за результати.
ПРН 8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері
збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
ПРН 9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення
сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової
держави.
ПРН 10. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних,
культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.
ПРН 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності для подальшого використання на практиці;
ПРН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень
щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових
структур.
ПРН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб‘єктів ринкових відносин для
забезпечення діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур.
ПРН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності.
ПРН 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
ПРН 16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних
та біржових структур і застосовувати його на практиці.
ПРН 17. 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.
ПРН 18. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій
діяльності.
ПРН 19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації
зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
з урахуванням ринкової кон‘юнктури і діючих правових норм.
ПРН 20. Здатність продемонструвати розуміння впливу підприємницьких рішень в
суспільному, економічному, соціальному та екологічному аспекті.
ПРН 21. Здатність демонструвати знання основ економіки та управління ІТ-проектами.
ПРН 22. Здатність розробляти концепції позиціонування на ринку послуг, застосовувати
інноваційні технології організації ІТ-діяльності та створення клієнтоорієнтованого
продукті (послуги) для формування позитивного іміджу.
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8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове
забезпечення

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Інформаційне та
навчальнометодичне
забезпечення

Проектна група спеціальності складається з трьох науковопедагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за основним
місцем роботи і мають науковий ступінь та вчене звання. Науковопедагогічні працівники, які здійснюють освітній процес, мають стаж
науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та
професійної активності, який засвідчується виконанням неменше
чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті30 чинних
Ліцензійних умов. При цьому склад групи забезпечення відповідає
вимогам: частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання
становить понад 50відсотків; частка тих, хто має науковий ступінь
доктора наук та/або вчене звання професора понад 10 відсотків
загальної кількості членів групи забезпечення.
Забезпеченість навчальними приміщеннями для проведення
освітнього процесу становить понад 2,4 м2 на одного здобувача освіти.
Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням
повинна становити не менше ніж 30%. Здобувачі вищої освіти, які
цього потребують, забезпечені гуртожитком (100%). Соціальнопобутова інфраструктура: бібліотека, у тому числі читальний зал;
пункти харчування (їдальня та два буфети); актові зали; спортивні
зали та спортивні майданчики; студентський палац (клуб); медичний
пункт. Здобувачі вищої освіти забезпеченні комп‘ютерними робочими
місцями (комп‘ютерна техніка із строком експлуатації не більше
восьми років), лабораторіями, обладнанням, устаткуванням,
необхідними для виконання освітнього процесу.
Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими
періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в
тому числі в електронному вигляді понад 4 найменування.
Доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою
відповідного або спорідненого профілю. Наявність офіційного вебсайта закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію,освітня
/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових працівників)
діяльність, зразки документів про освіту, умови для доступності осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень,
навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік
навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація).
Наявність сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти
англійською мовою, на якому розміщена основна інформація про
діяльність (структура,ліцензії та сертифікати про акредитацію,
освітні/освітньо-наукові програми, зразки документів про освіту).
Правила прийому іноземців та осіб без громадянства, умови навчання
та проживання іноземців та осіб без громадянства, контактна
інформація (у разі започаткування або провадження підготовки
іноземців та осіб без громадянства). Наявність електронних освітніх
ресурсів на основі платформ дистанційного навчання MOODLE та
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Google Suite for Education, автоматизованої системи управління
освітнім процесом. Навчально-методичне забезпечення: опис освітньої
програми, начальний план, робочі програми навчальних дисциплін,
навчальні матеріали з кожної дисципліни навчального плану, програми
практичної підготовки, методичні матеріали для проведення атестації
здобувачів вищої освіти.
9 – Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між ІДГУ та закладами вищої освіти
України (Державний вищий навчальний заклад «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський
національний університет», Донецький національний університет імені
Василя Стуса, Одеський національний університет імені І.І.
Мечникова, Полтавський національний педагогічний університет імені
В.Г. Короленка, Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка).

Національна
кредитна
мобільність

Міжнародна
кредитна
мобільність

Угоди щодо академічного обміну та проведення навчальних практик з
Галацьким університетом «Дунеря де Жос» (Universitatea Dunarea de
Jos din Galaţi , Румунія), Кишинівським педагогічним університетом
імені І. Крянге (Universitatea Pedagogică de Stat ―Ion Creangă‖,
Республіка Молдова)

Навчання
іноземних
здобувачів вищої
освіти

Наявна можливість для фізичних осіб

2.2.2. Перелік компонентів освітньої програми
Код н/д

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Компоненти освітньої програми (навчальні
дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,
кваліфікаційна робота)
Обов’язкові компоненти ОП
Основи філософських знань
Українська мова
Основи академічного письма
Україна в європейській історії та культурі
Права людини та громадянське суспільство в Україні
Інформаційно-комунікаційні технології за
професійним спрямуванням
Англійська мова
Екологія
Вступ до спеціальності з основами наукових
досліджень
Математика для економістів

КільФорма
кість
підсумкового
кредиті
контролю
в
4
4
3
4
3

екзамен
залік
залік
екзамен
залік

3

залік

9
3

екзамен
залік

4

залік

6

залік/екзамен
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ОК 11.

Мікроекономіка та макроекономіка

8

екзамен

ОК 12.

3

залік

4

екзамен

12

залік/екзамен

3
4

екзамен
залік

4

залік

3

залік

3
4

залік
екзамен

4

екзамен

4

екзамен

1

захист роботи

1

захист роботи

ОК 25.

Товарознавство
Організація підприємницької діяльності підприємств
(виробничих, торгівельних та біржових структур)
Економіка підприємства (виробничого, торгівельного
та біржових структур)
Основи біржової діяльності
Бухгалтерський облік
Звітність і оподаткування в підприємницькій
діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства:
організація та управління
Господарське право
Бізнес-планування
Економіка і організація інноваційної діяльності
підприємств
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання
ризиків в підприємницькій діяльності
Курсова робота з дисципліни «Менеджмент»
Курсова робота з дисципліни «Економіка
підприємства»
Курсова робота з дисципліни «Бізнес-планування»

1

ОК 26.

Навчальна практика (ознайомча)

3

ОК 27.

Навчальна практика (економічна)

6

ОК 28.

Виробнича практика (організаційно-аналітична)

6

ОК 29.

Виробнича практика (комплексна з фаху)

9

захист роботи
захист звіту з
практики
захист звіту з
практики
захист звіту з
практики
захист звіту з
практики
захист роботи
-

ОК 13.
ОК 14.
ОК 15.
ОК 16.
ОК 17.
ОК 18.
ОК 19.
ОК 20.
ОК 21.
ОК 22.
ОК 23.
ОК 24.

ОК 30.
Підготовка кваліфікаційної роботи
ОК 31.
Фізична культура та основи здоров‘я людини
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (вибір факультету)
ВБ 1.1.
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг
Економіко-математичні методи та моделі в ІТВБ 1.2.
підприємництві
ВБ 1.3.
Основи WEB-дизайну
ВБ 1.4.
Виставковий бізнес та комп‘ютерні технології
ВБ 1.5.
Алгоритмізація та мови програмування
ВБ 1.6.
Візуалізація бізнес-інформації в системі обліку
ВБ 1.7.
Економіка інформаційної діяльності
ВБ 1.8.
Управління ІТ-підприємництвом
ВБ 1.9.
Електронна підтримка споживачів
ВБ 1.10. Правова охорона інтелектуальної власності

6
132

4

екзамен

7

екзамен

5
4
6
5
4
4
4
5

екзамен
екзамен
залік/екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен
залік
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Вибірковий блок 2 (вільний вибір студента)*
Перелік дисциплін загальної підготовки
12
Перелік дисциплін професійної підготовки
24
Сертифікована програма \ Перелік дисциплін вільного
ВБ 2.3.
12
вибору
Загальний обсяг вибіркових компонент:
108
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
240
ВБ 2.1.
ВБ 2.2.

заліки
заліки
заліки

2.2.3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників, які навчались за спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність проводиться у формі:
1) атестаційного екзамену з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: ІТпідприємництво;
2) публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня
бакалавра з присвоєнням кваліфікації: Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

*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
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2.3. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність: підприємництво та агробізнес»
2.3.1. Профіль освітньої програми
1 – Загальна інформація
Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного підрозділу

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

Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою
оригіналу

Бакалавр. Кваліфікація: бакалавр підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності

Офіційна назва освітньої
програми

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність: підприємництво та агробізнес»

Тип диплому та обсяг
освітньої програми

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

Українська

Термін дії освітньої
програми

До 01 липня 2023р.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису
освітньої програми

http://idgu.edu.ua/ects
2 – Мета освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та
складні спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у аграрній
сфері.
3 – Характеристика освітньої програми
Управління та адміністрування / Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність / Економіка та управління підприємством
Предметна область (галузь
Об‘єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування
знань, спеціальність,
підприємницьких, торгівельних та біржових структур, що
спеціалізація)
здійснюється для досягнення економічних і соціальних
результатів.
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Теоретичний зміст предметної області: наукові теорії,
концепції, положення, принципи підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності методологія їхнього використання для
організації та ефективного функціонування підприємницьких,
торгівельних та біржових структур.
Методи, методики та технології: загальнонаукові й спеціальні
методи, професійні методики і технології, застосування яких
дозволяє вирішувати практичні завдання з організації,
ефективного функціонування та розвитку підприємницьких,
торгівельних і біржових структур у аграрній сфері.
Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні
системи та технології, прилади та обладнання, необхідні для
формування
професійних
компетентностей
бакалавра
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у агробізнесі .
Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна

Спеціальна освіта за спеціальністю «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність», що орієнтована на підготовку фахівців,
Основний фокус освітньої здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані
програми та спеціалізації задачі та практичні проблеми у сфері підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності, в напрямку підприємництво та
агробізнес на засадах оволодіння системою компетентностей.

Особливості програми

Програма поєднує теоретичний зміст предметної області з
можливістю вирішення прикладних завдань у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в напрямку
підприємництво та агробізнес.
Освітня програма передбачає написання бізнес-планів, участь
у реалізації бізнес-проектів у фермерських господарствах та
підприємствах АПК, проведення навчальних екскурсій на
провідні підприємства регіону, економічна діяльність яких
пов‘язана з аграрною галуззю.
Програма містить чотири види практик: навчальна практика
(ознайомча), навчальна практика (економічна) виробнича
практика (організаційно-аналітична), виробнича практика
(комплексна з фаху).
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4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Бакалавр може займати первинні посади згідно з Національним
класифікатором України «Класифікатор професій» ДК
003:2010:
341
Фахівці в галузі фінансів та торгівлі

Придатність до
працевлаштування

3411

Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери
(посередники) із заставних та фінансових операцій

3412

Страхові агенти

3413

Агенти з торгівлі майном

3415

Технічні та торговельні представники

3417

Оцінювачі та аукціоністи

3419

Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

342

Агенти з комерційного обслуговування та торговельні
брокери

3421

Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

3429

Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери

3436

Помічники керівників

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

35. Фахівці в галузі харчової та переробної промисловості
351 Фахівці з переробки плодоовочевої продукції

Подальше навчання

Здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної
освіти.
5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

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: навчальні
заняття;
самостійна
робота;
практична
підготовка;
факультативні заняття; контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в університеті є: лекція;
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лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
консультація.

Оцінювання

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється
за100-бальною шкалою та традиційною шкалою (відмінно,
добре,задовільно, незадовільно; зараховано, не зараховано).
Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої
освітив включає вхідний, поточний, проміжний, підсумковий
семестровий, відстрочений, ректорський контроль знань та
атестацію.
6 – Програмні компетентності

Інтегральна
компетентність

Здатність розв‘язувати складні спеціалізовані завдання та
проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової
діяльності, агробізнесу або в процесі навчання, що передбачає
застосування теорій та методів організації і функціонування
підприємницьких, торговельних, біржових , агропромислових
структур і характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.

Загальні компетентності
(ЗК)

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних
ситуаціях.
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК 7. Здатність працювати в команді.
ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.
ЗК 11. 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.
ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і 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
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технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
СК 1.

Спеціальні
компетентності (СК)

Критичне
осмислення
теоретичних
засад
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи,
інструментарій для обґрунтування рішень щодо
створення,
функціонування
підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів
ринкових відносин.
СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів
і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій
діяльності.
СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог
нормативно-правових
документів
у
сфері
підприємницької, торговельної, біржової діяльності.
СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з
організації діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур.
СК 8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування
в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.
СК 9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності
підприємницьких, торговельних, біржових структур.
СК 10. Здатність до бізнес-планів, оцінювання кон‘юнктури
ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва,
торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
СК 11. Здатність розробляти заходи з формування й
використання потенціалу аграрних підприємства, всіх
видів ресурсів за різними сферами діяльності аграрних
підприємства.
СК12. Здатність оцінювати вплив та враховувати зовнішні та
внутрішні фактори при плануванні діяльності та розробці
торгової стратегії підприємства агробізнесу.
СК13. Здатність розробляти та обґрунтовувати заходи та
проектні рішення з покращення результативності
підприємства агробізнесу в умовах невизначеності та
ризику
7 – Програмні результати навчання
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ПРН 1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й
уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
ПРН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
ПРН 3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною
мовами.
ПРН 4. Використовувати сучасні комп‘ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності.
ПРН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел
для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
ПРН 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють
досягати професійних цілей.
ПРН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати
відповідальність за результати.
ПРН 8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері
збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
ПРН 9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення
сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової
держави.
ПРН 10. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних,
культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.
ПРН 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності для подальшого використання на практиці;
ПРН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень
щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних та біржових
структур.
ПРН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб‘єктів ринкових відносин для
забезпечення діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур.
ПРН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній, біржовій
та агропромислових діяльностях.
ПРН 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
ПРН 16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних
та біржових структур і застосовувати його на практиці.
ПРН 17. 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.
ПРН 18. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній та біржовій
діяльностях.
ПРН 19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації
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зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
з урахуванням ринкової кон‘юнктури і діючих правових норм.
ПРН 20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон‘юнктури ринків та результатів
діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.
ПРН 21. Демонструвати знання теорії, методів і функцій менеджменту.
ПРН 22. Виявляти навички організаційного проектування та моделювання управлінських
процесів діяльності суб‘єктів господарювання
в недетермінованих умовах
конкурентного бізнес-середовища.
ПРН 23. Вміти координувати дії та контролювати процес формування й використання всіх
видів ресурсів на аграрних підприємствах.
ПРН 24. Передбачати та оцінювати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на
результативність діяльності підприємств агробізнесу при плануванні діяльності та
розробці торгівельної стратегій на відповідних ринках.
ПРН 25. Впроваджувати в виробничу систему та систему управління підприємством
розроблені заходи та проектні рішення з покращення результативності діяльності
підприємств агробізнесу в умовах невизначеності та ризику.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове
забезпечення

Проектна група спеціальності складається з трьох науковопедагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за основним
місцем роботи і мають науковий ступінь та вчене звання. Науковопедагогічні працівники, які здійснюють освітній процес, мають стаж
науково-педагогічної діяльності понад десять років та рівень наукової
та професійної активності, який засвідчується виконанням неменше
чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 чинних
Ліцензійних умов. При цьому склад групи забезпечення відповідає
вимогам: частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання
становить понад 80 відсотків; частка тих, хто має науковий ступінь
доктора наук та/або вчене звання професора понад 10 відсотків
загальної кількості членів групи забезпечення.

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями для проведення
освітнього процесу становить понад 2,4 м2 на одного здобувача освіти.
Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням
повинна становити не менше ніж 30%. Здобувачі вищої освіти, які
цього потребують, забезпечені гуртожитком (100%). Соціальнопобутова інфраструктура: бібліотека, у тому числі читальний зал;
пункти харчування (їдальня та два буфети); актові зали; спортивні
зали та спортивні майданчики; студентський палац (клуб); медичний
пункт. Здобувачі вищої освіти забезпеченні комп‘ютерними робочими
місцями (комп‘ютерна техніка із строком експлуатації не більше
восьми років), лабораторіями, обладнанням, устаткуванням,
необхідними для виконання освітнього процесу.
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Інформаційне та
навчальнометодичне
забезпечення

Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими
періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в
тому числі в електронному вигляді понад 4 найменування.
Доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою
відповідного або спорідненого профілю. Наявність офіційного вебсайта закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію,
освітня/
освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна
(наукових
працівників) діяльність, зразки документів про освіту, умови для
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення до приміщень, навчальні та наукові структурні підрозділи та
їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна
інформація).
Наявність сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти
англійською мовою, на якому розміщена основна інформація про
діяльність (структура,ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітні/
освітньо-наукові програми, зразки документів про освіту). Правила
прийому іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та
проживання іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація
(у разі започаткування або провадження підготовки іноземців та осіб
без громадянства). Наявність електронних освітніх ресурсів на основі
платформ дистанційного навчання MOODLE та Google Suite for
Education, автоматизованої системи управління освітнім процесом.
Навчально-методичне забезпечення: опис освітньої програми,
начальний план, робочі програми навчальних дисциплін, навчальні
матеріали з кожної дисципліни навчального плану, програми
практичної підготовки, методичні матеріали для проведення атестації
здобувачів вищої освіти.
9 – Академічна мобільність

Національна
кредитна
мобільність

На основі двосторонніх договорів між ІДГУ та закладами вищої освіти
України (Державний вищий навчальний заклад «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський
національний університет», Донецький національний університет імені
Василя Стуса, Одеський національний університет імені І.І.
Мечникова, Полтавський національний педагогічний університет імені
В.Г. Короленка, Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка).

Міжнародна
кредитна
мобільність

Угоди щодо академічного обміну та проведення навчальних практик з
Галацьким університетом «Дунеря де Жос» (Universitatea Dunarea de
Jos din Galaţi , Румунія), Кишинівським педагогічним університетом
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імені І. Крянге (Universitatea Pedagogică de Stat ―Ion Creangă‖,
Республіка Молдова)
Навчання
іноземних
здобувачів вищої
освіти

Наявна можливість для фізичних осіб

2.3.2. Перелік компонентів освітньої програми
Код
н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,
курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна
робота)

КільФорма
кість
підсумкового
кредиті
контролю
в

ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Обов’язкові компоненти ОП
Основи філософських знань
Українська мова
Основи академічного письма
Україна в європейській історії та культурі
Права людини та громадянське суспільство в Україні
Інформаційно-комунікаційні технології за професійним
спрямуванням
Англійська мова
Екологія
Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень
Математика для економістів

ОК 11.

Мікроекономіка та макроекономіка

8

екзамен

ОК 12.

Товарознавство
Організація підприємницької діяльності підприємств
(виробничих, торгівельних та біржових структур)
Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та
біржових структур)
Основи біржової діяльності
Бухгалтерський облік
Звітність і оподаткування в підприємницькій діяльності
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства:
організація та управління
Господарське право
Бізнес-планування
Економіка і організація інноваційної діяльності
підприємств у агробізнесі
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання
ризиків в підприємницькій діяльності
Курсова робота з дисципліни «Менеджмент»
Курсова робота з дисципліни «Економіка підприємства»
Курсова робота з дисципліни «Бізнес-планування»

3

залік

4

екзамен

12

залік/екзамен

3
4
4

екзамен
екзамен
залік

3

екзамен

3
4

залік
екзамен

4

екзамен

4

екзамен

1
1
1

захист роботи
захист роботи
захист роботи

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

ОК 13.
ОК 14.
ОК 15.
ОК 16.
ОК 17.
ОК 18.
ОК 19.
ОК 20.
ОК 21.
ОК 22.
ОК 23.
ОК 24.
ОК 25.

4
4
3
4
3

екзамен
залік
залік
екзамен
залік

3

залік

9
3
4
6

залік /екзамен
залік
залік
залік/екзамен
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ОК 26.

Навчальна практика (ознайомча)

3

ОК 27.

Навчальна практика (економічна)

6

ОК 28.

Виробнича практика (організаційно-аналітична)

6

ОК 29.

Виробнича практика (комплексна за фахом)

9

ОК 30. Підготовка кваліфікаційної роботи
ОК 31. Фізична культура та основи здоров‘я людини
ОК 32 Англійська мова 2
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (вибір факультету)
ВБ 1.1. Менеджмент
ВБ 1.2. Основи агробізнесу
Економіко-математичні методи та моделі в управлінні
ВБ 1.3.
підприємницькою діяльністю
ВБ 1.4. Статистика та економічний аналіз у сфері агробізнесу
ВБ 1.5. Аграрне та земельне право
ВБ 1.6. Маркетинг
ВБ 1.7. Стратегія розвитку підприємництва
ВБ 1.8. Економіка природних ресурсів
ВБ 1.9. Аграрна політика
Світове господарство і міжнародні економічні відносини
ВБ 1.10.
у сфері агробізнесу
ВБ 1.11. Логістика у підприємництві та агробізнесі
ВБ 1.12 Проектування підприємницької діяльності
Вибірковий блок 2 (вільний вибір студента)*
ВБ 2.1. Перелік дисциплін загальної підготовки
ВБ 2.2. Перелік дисциплін професійної підготовки
Сертифікована програма \ Перелік дисциплін вільного
ВБ 2.3.
вибору
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

6
132

захист звіту з
практики
захист звіту з
практики
захист звіту з
практики
захист звіту з
практики
захист роботи
екзамен

5
4

екзамен
екзамен

5

екзамен

5
4
4
5
3
3

екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
залік

3

екзамен

4
3

залік
екзамен

12
24

заліки
заліки

12

заліки

108
240

*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
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2.3.3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників, які навчались за спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність проводиться у формі:
1) атестаційного екзамену з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності:
підприємництво та агробізнес;
2) публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Завершується видачою документу встановленого зразка про присудження йому ступеня
бакалавра з присвоєнням кваліфікації: Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
3.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

3.1.1 Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність: економіка та управління підприємством»

Обов’язкові компоненти
Основи філософських знань
1. КОД: ОК 1.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: к.філос.н., доц. Запорожченко О.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; прагнення до
збереження навколишнього середовища; 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: Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та
реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення
безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; демонструвати
здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і
досягнень суспільства.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: 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.
34

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. Основи філософських знань: 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. /
під заг. ред. В. Лісового. - К., 2005.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
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:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
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6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Мати навички письмової та усної професійної комунікації
державною й іноземною мовами.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс української мови.
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.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
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: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Мати навички письмової та усної професійної комунікації
державною й іноземною мовами.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Українська 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
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мовлення студента. Написання тексту. Наукове мовлення. Культура спілкування. Текст. Мова
ділових паперів. Робота з джерелами. Укладання бібліографіїю. 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
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
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:
Загальні: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної
і правової держави.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс історії.
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 полiтичному 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 адміністративно-територіальний
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.
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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.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Права людини та громадянське суспільство
1. КОД: ОК 5.
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 3
4. ЛЕКТОР: ст.викл. Метіль А.С.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; прагнення до
збереження навколишнього середовища; здатність діяти відповідально та свідомо; 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.
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6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної
і правової держави; демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних,
культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; знати нормативно-правове
забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати
його на практиці.
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:
1. Запари С.І. Правознавство: навчальний посібник / Суми: ВТД «Університетська
книга», 2009. 604 с.
2. Мартинюк Р. С. Теорія прав людини: навчальний посібник / Острог: Видавництво
Національного університету ―Острозька академія‖, 2009. 218 с.
3. Чорна К.І. Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: методичний посібник / Кіровоград: Імекс-ЛТД,
2014. 260 с.
4. 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 «Артмедія прінт», 2017. 272 с.
5. 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.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
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:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; навички
використання інформаційних і комунікаційних технологій.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Використовувати сучасні комп‘ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності.
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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
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Англійська мова
1. КОД: ОК 7
2. РІК НАВЧАННЯ: 1, 2
3. СЕМЕСТР:1, 2, 3
4. ЛЕКТОР: Крюкова О.І, Слободяк С.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність спілкуватися іноземною мовою.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Мати навички письмової та усної професійної комунікації
державною й іноземною мовами.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс англійської мови.
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‖.
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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.). Лексикограматичні 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.
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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)
Екологія
1. КОД: ОК 8.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: к.п.н., доц. Граматик Н.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
7. ПЕРЕКВІЗИТ: Основи біології, фізика, безпека життєдіяльності з основами охорони праці.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
І. Основи теоретичної екології.
Визначення, предмет, завдання й значення екології.
Основні методи екологічних досліджень. Історичний нарис виникнення, становлення та
розвитку екології як науки. Сучасний стан, структура екології, її зв‘язок з іншими
дисциплінами, роль у житті суспільства.
Організм та середовище. Аутекологія. Екологічні фактори та їх класифікація. Абіотичні
фактори. Біотичні фактори. Динамічна класифікація екологічних факторів. Антропічні фактори:
прямий та непрямий вплив.
Принцип оптимуму. Закон толерантності. Організми регулятори. Закон Гаузе. Закон
екологічної ніші.
Популяція. Демекологія. Структури популяції: просторова, вікова, статева, генетична,
ієрархічна. Закон Харді-Вайнберга. Стратегія популяцій як типів пристосувань до умов
навколишнього середовища.
Угруповання та екосистеми. Синекологія – наука про екосистеми. Біоценоз, біогеоценоз та
екосистеми. Трофічна структура. Ланцюги живлення. Екологічні піраміди. Сукцесії, еволюція
екосистем. Біосфера. В.І. Вернадський про живу речовину. Роль людини в біосфері. Ноосфера.
ІІ. Прикладні аспекти екології.
Охорона біосфери. Антропічний вплив на навколишнє середовище. Парниковий ефект,
проблеми озонової діри і кислотних дощів. Опустелювання. Проблеми перенаселення,
перевиробництва і перезабруднення.
Загальний стан природних ресурсів планети. Поняття про нормативні показники
забруднень (ГДК, ГДВ, ГДС, ГДН).
Екологічні проблеми повітряного середовища та його охорона. Охорона тваринного і
рослинного світу. Заповідна справа.
42

Екологічні проблеми й шляхи їх вирішення в галузях: енергетики. Сільського і лісового
господарства, промисловості, транспорту.
Урбоекологічні проблеми.
Екологічні засади використання природно-ресурсного потенціалу України. Поняття про
екологічну безпеку і безпеку життєдіяльності.
ІІІ. Екологічні проблеми України і її регіонів.
Сучасний стан навколишнього природного середовища України. Причини розростання
екологічної кризи. Наслідки аварії на ЧАЕС. Екологічний рух на Україні.
Участь України в Міжнародній природоохоронній діяльності.
ІV. Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі.
Проблеми взаємозв‘язку суспільства та природи. Етноекологічні проблеми. Роль та
завдання екологічної освіти та виховання. Забезпечення безперервності цього процесу.
Екологічна культура. Міжнародна діяльність в галузі збереження біосфери і цивілізації. Участь
України у міжнародному співробітництві в галузі охорони природи.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: Теорія та
практикум. – К.: Лібра, 2002.
2. Злобін Ю.А. Загальна екологія: навч. посібник / Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей. – Суми:
Університетська книга, 2003. – 416 с.
3. Кучерявий В.П. Екологія. Екологія. – Львів: Світ, 2000.
4. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія та охорона природи: основні
терміни та поняття // Тлумачний словник-довідник. – К.: Тов-во «Знання»; КОО, 2001.
5. Потіш А.Ф. Екологія: основи теорії і практикум: навчальний посібник для студентів
вищих навч. закл. / А.Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О.Г. Гвоздевський, З.Я. Козак – Львів: Новий
Світ – 2000. – 296 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:
1. Офіційний сайт Міністерства екології і природних ресурсів України:
http://www.menr.gov.ua/index.html
2. Навчальний сайт з екології; піручники і наукові статті з екології; інформація
загальноукраїнська; словник екологічних термінів: Екологія життя: eco-live.com.ua
3. Освітньо-популярні відеофільми та відеосюжети, акції та заходи: Eco-Stream ecostream.com.ua
4. Національний екологічний центр України: necu.org.ua
5. Журнал «Натураліст»: proeco.visti.net/naturalist/index.cgi
6. Всесвітній фонд дикої природи WWF: www.panda.org
7. Червона книга України: http://redbook-ua.org
8. Екоклуб «Зелена Хвиля»: http://ecoclubua.com/
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень
1. КОД: ОК 9.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Сорока Л.М.
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5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні:
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність до пошуку, оброблення
та аналізу інформації з різних джерел; здатність виявляти ініціативу та підприємливість;
здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 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.
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.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;
вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати
професійних цілей; знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю
забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової
держави; 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; володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і
біржових структур.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс з основ економіки.
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 матеріально-технічному
постачанню. Менеджер по управлінню персоналом.
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.
Наука як особлива форма людської діяльності. Система наукових знань. Наукова
діяльність. Мета та функції науки. Виникнення науки та її еволюція. Класифікація наук.
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Критерії науковості знань. Поняття та види наукової діяльності. Організація наукової діяльності
в Україні. Система науково-дослідницьких закладів України. Підготовка наукових і науковопедагогічних кадрів. Поняття, особливості, цілі та завдання науково-дослідної роботи.
Класифікація наукових досліджень. Принципи організації наукового дослідження.
Поняття, мета та завдання науково-дослідної роботи студентів. Види та форми науководослідної 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.
Мета і зміст предметів по економіці підприємства, економічному аналізу, мікро- і
макроекономіці, менеджменту, управлінню виробництвом, бухгалтерському обліку, банківській
справі, аудиту, ін.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Введение в специальность экономиста : учеб. пособие для ВУЗов / Е. Г. Яковенко, Н.
Е. Христолюбова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 302 с.
2. Вечканов Г.С. Экономическая теория. Для бакалавров и специалистов. 3-е изд., СПб.:
Питер, 2011, 512с.
3. Климовец, О. В. Введение в специальность экономиста : учеб. пособие / О. В.
Климовец. – Ставрополь : АГРУС, 2007. – 248 с.
4. Липсиц И.В. Экономика. Учебник для студентов вузов. - М.: Омега-Л, 2013, 607 с.
5. Слагода В. Г. Введение в специальность. Экономика и управление учебное пособие.
ИНФРА-М, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, Форум, 2007, 176 с.
6. Христолюбова Н.Е. Яковенко Е.Г. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012, 346с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Математика для економістів
1. КОД: ОК 10.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1, 2
4. ЛЕКТОР: к.пед.н., доц. Івлієва О.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні:
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані
знання в практичних ситуаціях.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 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.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс з математики.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Визначники 2-го і 3-го порядків. Властивості визначників. Мінори та алгебраїчні
доповнення. Загальне означення визначника n –го порядку. Обчислення визначників. Система
лінійних алгебраїчних рівнянь, її сумісність, дослідження сумісності системи за допомогою
рангу матриць. Теорема Кронекера-Капеллі. Методи розв‘язання СЛАР (Крамера, матричний,
Гаусса). Однорідні системи. Невизначені системи та їх розв‘язання. Однорідні системи лінійних
алгебраїчних рівнянь. Проекція вектора на вісь. Системи координат на площині і в просторі
45

(ПДСК, полярна система координат). Метод координат. Вектори в ПДСК( координати, довжина,
напрямні косинуси)..
Пряма на площині. Загальне рівняння прямої, неповні рівняння. Канонічне та
параметричні рівняння прямої. Пряма, яка проходить через дві задані точки. Рівняння прямої у
відрізках на осях. Пряма з кутовим коефіцієнтом. Кут між двома прямими, умови паралельності
і перпендикулярності двох прямих. Нормальне рівняння прямої. Відстань від точки до прямої.
Площина і пряма у просторі . Способи задання площини. Види рівнянь площини. Пряма у
просторі. Площина і пряма у просторі. Криві другого порядку. Еліпс, гіпербола, парабола. Їхні
властивості, канонічні рівняння. Поняття поверхні другого порядку. Циліндричні, конічні
поверхні, поверхні обертання. Канонічні рівняння.
Поняття послідовності. Границя послідовності. Теореми про границі. Число «e».
Визначені та невизначені вирази. Поняття функції. Класифікація функцій.
Границя функції. Теореми про границі. Перша і друга важливі границі. Число е.
Наслідки. Порівняння нескінченно малих величин, еквівалентні н.м.в. Неперервність
функції, точки розриву та їх класифікація. Похідна, її геометричний, механічний та фізичний
зміст. Диференційованість та неперервність. Правила диференціювання. Похідні елементарних
функцій. Таблиця похідних. Похідна складеної та оберненої функцій. Похідна функцій, заданих
неявно або параметрично. Логарифмічне диференціювання. Диференціал функції. Застосування.
Похідні та диференціали вищих порядків. Формула Лейбніца. Властивості диференційованих
функцій .Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Формули Тейлора, Маклорена. Правило Лопіталя.
Функції кількох змінних. Основні поняття та означення. Границя. Неперервність.
Частинний і повний приріст. Частинні похідні. Диференційованість. Повний
диференціал. Застосування. Похідна складеної функції. Повна похідна. Диференціювання
неявної функції. Похідні та диференціали вищих порядків. Формула Тейлора. Дотична площина
та нормаль до поверхні. Похідна за напрямом. Градієнт. Екстремум функції двох змінних.
Умовний екстремум. Найбільше і найменше значення функції кількох змінних.
Первісна і невизначений інтеграл. Властивості. Таблиця основних інтегралів. Основні
методи інтегрування. Многочлени. Раціональні функції. Інтегрування раціональних виразів.
Інтегрування тригонометричних функцій. Інтегрування ірраціональних функцій. Задачі, що
приводять до поняття визначеного інтеграла. Невласні інтеграли з нескінченними межами
інтегрування. Ознаки збіжності. Обчислення Невласні інтеграли від необмежених функцій.
Ознаки збіжності. Обчислення. Застосування визначених інтегралів Обчислення площ плоских
фігур. Площа у прямокутних декартових координатах.
Обчислення площі при параметричному заданні контура. Площа криволінійного сектора
у полярних координатах. Довжина дуги кривої. Об‘єм тіла із заданим поперечним перерізом.
Об‘єм тіла обертання. Робота змінної сили. Координати центрів мас плоских областей та дуг
кривих.
Диференціальні рівняння першого порядку. Основні поняття та означення. Задача Коші.
Обвідна сім‘ї кривих. ДР з відокремлюваними змінними, однорідні. Лінійні ДР, рівняння
Бернуллі, у повних диференціалах. Диференціальні рівняння вищих порядків. Основні поняття .
Задача Коші. Диференціальні рівняння, які допускають пониження порядку. Лінійні
диференціальні рівняння. Поняття лінійно незалежної системи функцій. Визначник Вронського.
Лінійні однорідні та неоднорідні ДР. Структура загального розв‘язку. Теорія лінійних
однорідних ДР другого та вищих порядків зі сталими коефіцієнтами. Метод Лагранжа (варіації
довільних сталих) для лінійних ДР другого порядку.
Числові ряди. Основні поняття та означення, збіжність. Властивості ЧР. Достатні ознаки
збіжності знакододатних рядів ( порівняння, Д‘Аламбера, Коші). Альтерновні ряди. Теорема
Лейбниця. Знакозмінні ряди. Абсолютна і умовна збіжності. Функціональні ряди. Основні
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поняття та означення. Рівномірна збіжність. Ознака Вейєрштрасса. Властивості рівномірно
збіжних рядів.
Предмет теорії ймовірностей. Алгебра випадкових подій. Означення та властивості
ймовірності та частості. Основні задачі та принципи комбінаторики.
Додавання ймовірностей несумісних подій. Залежні і незалежні події, умовні
ймовірності. Множення ймовірностей. Правило множення та загальне правило додавання
ймовірностей. Незалежність подій. Правило множення незалежних подійФормула повної
ймовірності та Байєса. Приклади розв‘язування задач. Схема та формула Бернуллі. Граничні
теореми у схемі Бернуллі. Теорема Бернуллі.
Види випадкових величин та способи їх завдання. Закони розподілу випадкових величин.
Числові характеристики дискретних випадкових величин. Теореми про математичне сподівання
неперервної випадкової величини. Рівномірний розподіл та його числові характеристики.
Показниковий розподіл та його числові характеристики. Нормальний розподіл, його властивості
, застосування та числові характеристики.
Генеральна та вибіркова сукупності. Проста випадкова вибірка Загальна схема побудови
згрупованого розподілу частот. Емпірична функція розподілу та її властивості Графічне
зображення статистичних розподілів. Незгруповані дані: полігони частот та частостей,
гістограма Згруповані дані: гістограма і полігон частот. Імовірностний зміст гістограми та
полігону частот.
Загальна, міжгрупова та внутрішньогрупова дисперсії як вимірювачі відповідних
варіацій. Сутність дисперсійного аналізу. Застосування. дисперсійного аналізу.
Функціональний, кореляційний, статистичний зв‘язок. Дослідження кореляційного
зв‘язку. Форма та тіснота зв‘язку. Лінійна кореляція. Множинна кореляція.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Барковський В.В. Барковська Н.В. Математика для економістів: Вища математика. К.: НАУ, 2005.-448с.
2. Бубняк Т.І. Вища математика: Навчальний посібник. − Львів: «Новий світ−2000»,
2007. − 436 с.
3. Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Вища математика: У 2 ч. Ч.1. – К.: КНЕУ, 2001. – 546 с.
Ч.2. – К.: КНЕУ, 2002. – 451 с.
4. Вища математика. Основні означення, приклади, задачі. У 2 кн / За ред. Г.Л.
Кулініча. – К.: Либідь, 2003. Кн.1. Основні розділи. – 400 с. Кн.2. Спеціальні розділи. – 368 с.
5. Вища математика для економістів і менеджерів. Навч. Посібник /В.Р. Кігель, І.М.
Кохановський, Б.І. Голець, О.І. Шаров/ К.:Таксон, 1998.-130с.
6. Высшая математика для экономистов, Учеб. Пособие /Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко,
И.М. Гришин, М.Н. Фридман; Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,
2002.-471с.
7. Гмурман В.Е. Теорія ймовірностей і математична статистика. Учеб. Пособие для
вузов. Узд. 6-е, стер. − М.: Высш. шк., 1998. − 479 с.: ил.
8. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і математична статистика:
Навч.-метод. Посібник. У 2 ч. − Ч.І.Теорія ймовірностей. − К.: КНЕУ, 2000. − 304 с.
9. Практикум по высшей математике для экономистов: Учеб. пос. для вузов/ Кремер
Н.Ш., Тришин И.М. , Путко Б.А. и др..- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Мікроекономіка та макроекономіка
47

1. КОД: ОК 11.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1, 2
4. ЛЕКТОР: к.пед.н., доц. Яковенко О.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність
застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність виявляти ініціативу та
підприємливість.
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 визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в
підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності; здатність визначати і виконувати
професійні завдання з організації 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
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.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс з основ економіки.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Мікросистема: поняття, різновиди. Мета, роль і особливості функціонування мікросистем
у ринковій економіці. Матриця ринкових форм. Основні характеристики (ознаки) ринків
досконалої та недосконалої конкуренції. Характеристика дії мікросистем у різних ринкових
ситуаціях.
Поняття потреби, види потреб. Економічні блага, їх класифікація. Поняття корисності, її
особливості та спосіб досягнення. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності як
залежність між кількістю одиниць споживаного блага та рівнем корисності, що досягається
споживачем. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності. Перший
закон Госена. Закон спадної граничної корисності блага, його графічне зображення. Вплив на
поведінку споживача бюджетних обмежень і цін.
Карта байдужості. Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислення.
Наслідок динаміки норми у поясненні форми кривих байдужості. Крайні випадки
взаємозаміщення та взаємодоповнення благ. Бюджетне обмеження і можливості споживача.
Бюджетна лінія: рівняння і графічна побудова. Визначення нахилу бюджетної лінії та кута
нахилу внаслідок зміни цін на блага. Вплив зміни доходу споживача на положення бюджетної
лінії та на процес споживання.
Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Графічний аналіз і
побудова лінії «дохід-споживання». Нахил лінії як свідчення ставлення споживача до благ.
Поняття нормальних і неякісних товарів. Крива Енгеля. Закон Енгеля. Закон Енгеля - Швабе.
Парадокс Гіфена. Ефекти заміщення і доходу як основа побудови функції індивідуального
попиту на благо в ординалістській теорії корисності. Утворення надлишку споживача в
результаті перевищення корисності товарів за ціною. Приріст надлишку споживача як показник
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зміни його добробуту. Сукупний надлишок споживача та формування ринкового попиту на
певний товар. Зміна надлишку і втрати в результаті введення податків та дотацій на товари.
Попит на товари в умовах досконало конкурентного ринку. Ринковий попит як сума
індивідуального попиту усіх споживачів певного товару. Зображення попиту: аналітичне,
табличне та графічне. Закон попиту та його пояснення базовими положеннями теорії поведінки
споживача. Цінові та нецінові детермінанти попиту. Зміна величини (обсягу) попиту:
переміщення вздовж функціонально заданої лінії попиту. Зміна попиту в цілому під впливом
нецінових детермінант, його графічна ілюстрація.
Спрощена схема ринково-виробничої системи (вхід, процесор, вихід). Підприємство як
закупівельна система, товаровиробник та продавець. Динамічність зовнішнього середовища і
його вплив на внутрішню динаміку виробництва. Поняття адаптивності, гнучкості та
гомеостатичності у виробничо-ринковій системі. Мотивація поведінки підприємства.
Виробнича функція з одним змінним фактором і її графічне зображення. Правило спадної
віддачі (продуктивності) змінного фактору виробництва. Еластичність виробництва: поняття,
методика обчислення показників, діапазон змін. Обґрунтування управлінських рішень щодо
розширення та згортання виробництва. Виробнича функція з двома змінними факторами. Крива
однакового продукту (виробничої байдужості) - ізокванта. Карта ізоквант. Заміщення факторів
виробництва. Гранична норма технічного заміщення. Можливі конфігурації ізоквант.
Еластичність заміщення.
Ознаки й умови досконалої конкуренції: атомістичність, відкритість, мобільність
ресурсів, прозорість, однорідність товару тощо. Ринковий попит на продукцію фірми за умов
досконалої конкуренції. Графічне зображення попиту, середнього, граничного і сукупного
доходу підприємства. Максимізаційно-мінімізаційні цілі підприємства у короткотерміновому
періоді. Визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи. Поведінка підприємства за умов
зміни ринкової ситуації.
Ефективність олігополії порівняно з іншими ринковими структурами. Економічні
наслідки олігополії. Можливості державного регулювання за олігополії. Спільні риси та
відмінності монополістичної конкуренції порівняно з досконалою конкуренцією та чистою
монополією. Кількість товаровиробників та диференціація виробів. Умови входження в галузь.
Нецінова конкуренція заданої ринкової структури.
Попит на товар та попит на фактори виробництва. Ринки факторів виробництва, їх
функції в економіці. Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження. Граничний
фізичний продукт виробничого ресурсу. Виробнича функція, витрати виробництва та попит на
фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку товару на похідний попит. Особливості
поведінки підприємства-покупця на монопсонічному та олігопсонічному ринках факторів
виробництва. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва.
Часткова та загальна рівновага. Необхідність визначення ринкової системи як цілого,
дослідження взаємодії та взаємозалежності її частин. Крива виробничих можливостей та
ефективність випуску. Ефективність на конкурентних ринках товарів. Сукупна (зведена)
ефективність конкурентних ринків (при обміні, при використанні вкладень у виробництво, на
ринку товарів). Теорія загальної рівноваги та політика у галузі економіки добробуту. Критерії
оцінки добробуту.
Сучасна економічна теорія про права власності як сукупність санкціонованих норм
поведінки. Трансформування власності та ринкові процеси. Інституціональна природа сучасної
фірми. Загальні, специфічні, інтерспецифічні ресурси фірми. Контрактна концепція фірми.
Трансакційні витрати. Поняття про зовнішні ефекти. Негативні та позитивні зовнішні ефекти.
Суспільні та приватні витрати (вигоди). Коригуючі податки та субсидії.
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Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва.
Методологічні принципи побудови системи національних рахунків. Основні макроекономічні
показники. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП:
виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Валовий національний дохід та валовий
національний дохід наявний. Особистий та після податковий дохід. Макроекономічні показники
на чистій основі. Номінальний та реальний ВВП. Поточні та постійні ціни. Темп росту та темп
приросту реального ВВП. Індекс цін (дефлятор ВВП). Інфлювання та дефлювання ВВП.
Зайнятість і безробіття. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Види безробіття:
фрикційне, структурне, циклічне. Повна зайнятість, природне безробіття та потенційний ВВП.
Закон Оукена та втрати економіки від циклічного безробіття. Ринок праці та механізм його
функціонування. Попит, пропозиція і ціна робочої сили. Класична теорія ринку праці.
Кейнсіанська теорія ринку праці. Теорія гнучкого ринку праці. Державна політика зайнятості.
Стимулювальна політика як метод зменшення безробіття та її інфляційні наслідки.
Економічний кругообіг в умовах чистого ринку. Структура моделі економічного
кругообігу. Взаємодія між домогосподарствами і підприємствами на ринку ресурсів та на ринку
продуктів. Роль фінансових посередників в економічному кругообігу. Сукупний попит. Крива
сукупного попиту. Цінові чинники сукупного попиту. Нецінові чинники сукупного попиту та
вплив їх на його криву. Сукупна пропозиція. Попит на гроші для угод, попит на гроші як активи
та їх графічна інтерпретація. Модель грошового ринку. Порушення та відновлення рівноваги на
грошовому ринку. Банківська система та грошова пропозиція. Модель IS — LM як аналітичний
засіб макроекономічної політики.
Інфляція та її наслідки. Темп інфляції та його обчислення. Види інфляції залежно від її
темпів. Інфляція попиту та інфляція витрат, очікувана та неочікувана інфляція. Стагфляція.
Основні соціально-економічні наслідки інфляції.
Функція споживання. Споживання як функція після податкового доходу. Графік
споживання та заощадження. Середня схильність до споживання та заощадження. Гранична
схильність до споживання та заощадження. Автономне споживання та чинники, які на нього
впливають.
Інвестиційна функція. Роль інвестицій в економіці. Відсоткова ставка як чинник
інвестиційного попиту. Номінальна та реальна відсоткові ставки. Відсоткова ставка і чиста
прибутковість інвестицій. Крива сукупного попиту на інвестиції. Чинники автономних
інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту. Мультиплікатор інвестицій. Сутність
мультиплікатора. Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на ефект
мультиплікатора.
Сукупні видатки і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу
«видатки — випуск». Фактичні та заплановані видатки. Модель «кейнсіанський хрест».
Заплановані та незаплановані інвестиції. Ринок позичкового капіталу та його роль у
забезпеченні рівноваги між заощадженнями та інвестиціями. Сукупні видатки і потенційний
ВВП. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних видатків. Фактори економічного
зростання. Виробнича функція. Трансформація виробничих факторів у продукт. Внесок окремих
факторів у економічне зростання. Залишок Солоу. Економічне зростання на основі моделі AD—
AS і кривої виробничих можливостей. Модель економічного зростання Солоу.
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7. Микро-, макроэкономика. Практикум. /Под общей ред. Огибина Ю.А. Д. - СПб.:
«Литера Плюс», 2003 - 512 с.
8. Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. / С.М Панчишин. –
2-ге вид., стер. - К.: Либідь, 2002. - 616 с.
9. Податкова політика України: стан, проблеми, перспективи: Монографія. – За ред.
З.С.Варналія. - К.: Зання України, 2008. – 675 с.
10. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник. / І.Ф. Радіонова – К.:
Таксон, 2004. – 348 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Товарознавство
1. КОД: ОК 12.
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: Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів ринкових відносин; здатність
визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній,
біржовій діяльності.
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; оцінювати характеристики товарів і послуг у
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс з основ економіки.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Загальне уявлення про товарознавство, методи пізнання корисності і споживної цінності
товарів, закономірностей формування асортименту та вимог до якості, забезпечення
ефективного їх виробництва, обігу та споживання. Об‘єкт, предмет, методи та основні категорії
товарознавства. Історичні аспекти розвитку товарознавства. Роль товарознавства в процесах
забезпечення споживчих властивостей на всіх етапах товароруху. Виокремлення споживчих
властивостей для товарної одиниці та партії. Споживчі комплекси. Система нормативної
документації на харчові продукти та непродовольчі товари. Система регламентування та
контролю безпечності харчових продуктів та непродовольчих товарів.
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Загальні поняття і роль класифікації в наукових дослідженнях. Категорії класифікації і
систематика товарів. Елементи наукової класифікації товарів. Цілі і види класифікації товарів.
Ознаки класифікації товарів: якісні та кількісні. Розряди класифікації: вищі, середні, нижчі.
Методи класифікації: ієрархічний і фасетний, їх застосування в товарознавстві. Система
класифікації і класифікатори, їх використання в сфер.
Поняття про класифікацію та асортимент товарів. Принципи формування асортименту і
структури харчових продуктів та непродовольчих товарів. Класифікаційні ознаки товарів. Види
класифікації товарів. Вимоги до класифікації товарів. Загальна класифікація продовольчих і
непродовольчих товарів. Шляхи побудови класифікації товарів: ієрархічний і фасетний.
Асортимент товарів, товарні групи. Торговий асортимент товарів. Структура асортименту
товарів. Оптимальний асортимент. Асортиментна політика і асортиментні концепції. Фактори
формування асортименту товарів. Управління асортиментом товарів.
Класифікація та характеристика натуральних властивостей товарів: хімічні, фізичні,
фізико-хімічні, біологічні властивості. Групи та комплекси споживчих властивостей. Натуральні
властивості матеріалів і виробів – основа споживчих властивостей товарів. Споживчі
властивості призначення. Загальні та специфічні фізичні властивості. Класифікація хімічних
властивостей.
Класифікація споживних властивостей. Соціокультурні властивості. Властивості
утилітарні і естетичні. Властивості соціального призначення і їх показники. Функціональні
властивості. Надійність товарів і її показники. Ергономічні властивості товарів. Естетичні
властивості. Властивості екологічні і безпеки споживання товарів. Сутність понять «споживна
цінність» і «споживна властивість» товару. Характеристика споживних властивостей харчових
продуктів: харчова цінність, енергетична цінність, біологічна цінність, фізіологічна цінність,
засвоюваність, нешкідливість, доброякісність. Харчові продукти як фізико-хімічна система.
Поняття якості товарів. Визначення (дефініція) поняття «якість». Значення якості товарів
в сучасних умовах. Вимоги до товарів. Групування показників і характеристик якості товарів.
Модель Кано. Методи дослідження і оцінювання показників якості товарів. Групування
факторів. Характеристика факторів формування якості товарів. Характеристика факторів
збереження якості товарів. Сутність контролю, види і методи контролю. Дефекти товарів та їх
вплив на якість товарів. Порядок контролю якості товарів у торгівлі. Сутність оцінки якості
товарів і значення її в товарознавстві і практичній діяльності. Методи оцінки.
Зміна якості товарів під час зберігання. Процеси, що відбуваються в товарах при
зберіганні: фізичні, фізико-хімічні, біохімічні, мікробіологічні. Фактори, що сприяють
збереженню якості товарів – упаковка, маркування, товарна обробка, транспортування,
реалізація товарів, післяпродажне обслуговування, споживання. Показники збереженості
товарів: вихід стандартної продукції, розмір втрат, терміни зберігання. Гарантійний термін
зберігання товарів. Терміни придатності та експлуатації товарів. Класифікація товарів за
термінами придатності. Умови зберігання товарів. Фактори, що викликають зміни якості
товарів. Товарні втрати. Методи зберігання товарів. Тара та пакувальні матеріали.
Види і форми товарної інформації. Вимоги до товарної інформації. Засоби товарної
інформації. Інформація про товар. Основні функції інформації про споживчі властивості
товарів, додаткові функції – економічна, соціальна, морально-виховна. Рівні інформаційних
комунікацій. Засоби товарної інформації: маркування, технологічна інформація, нормативна
документація, довідкова, навчальна та наукова література, реклама та пропаганда. Форми
товарної інформації: словесна, цифрова, зображувальна, символічна, штрихова. Види інформації
про товар: основоположна, комерційна, споживча. Вимоги до інформації про товар:
достовірність, доступність, достатність. Маркування товарів. Загальні та специфічні вимоги до
маркування товарів. Виробниче та торговельне маркування. Інформаційні знаки: товарні знаки,
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знаки відповідності або якості, компонентні знаки, експлуатаційні знаки, попереджувальні
знаки, екологічні знаки.
Системи класифікації товарів. Загальнодержавна класифікація. Торгова класифікація.
Учбова класифікація. Методи класифікації товарів. Ієрархічний метод класифікації. Правила
класифікації об‘єктів ієрархічного методу. Фасетний метод класифікації. Особливості
класифікації продовольчих товарів. Особливості класифікації непродовольчих товарів.
Артикули і прейскурантні номери товарів. Сутність та цілі кодування товарів. Правила і методи
кодування товарів. Код, структура коду. Класифікатор товарів. Систематичний товарний
словник. Алфавітний товарний словник. Номенклатура товарів народного споживання.
Штрихове кодування товарів у ринкових умовах. Структура штрихових кодів. Основні
класифікаційні ознаки товарів: напрями використання, призначення, фізико-хімічні властивості,
сировинні, технологічні, конструкторські, рецептурні, структурні.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Артюх, Т.М. Теоретичні основи товарознавства [електронний ресурс]: навчальний
посібник / Т.М. Артюх, І.В. Григоренко. - К.: НУХТ, 2014. - 263с.
2. Афанасьєв М.В., Плоха О.Б. Економіка підприємства: Навчально- методичний
посібник: - Харків: ВД „ІНЖЕК‖, 2007 -320с.
3. Бірта Г.О. Товарознавство продовольчих товарів : навч. посібник / Г.О. Бірта, Ю.Г.
Бургу. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 424 с.
4. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / І.М.Бойчик. – К. : Атіка, 2012. –
543с.
5. Бровко О. Г. Товарознавство. Продовольчі товари: навчальний посібник. – К.: Кондор,
2010. – 730 с.
6. Глушкова Т.Г. Основи товарознавства непродовольчих товарів: опорний конспект
лекцій / уклад.: Т.Г. Глушкова, Л.В. Черняк, Н.Б. Марчук, Л.В. Андрієвська. – К.: КНТЕУ, 2010.
– 146 с.
7. Кузьміна Т.О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації: навч. посібник /
Т.О. Кузьміна. – К.: Кондор, 2011. – 450 с.
8. Мазаракі А. А., Пугачевський Г.Ф. З історії торгівлі та товарознавства / Вісник
КНТЕУ, №2. – 2002 – с.3-14.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Організація підприємницької діяльності підприємств :виробничих, торгівельних та біржових
структур)
1. КОД: ОК 13.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: к.е.н., ст. викл. Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність працювати
в команді; здатність виявляти ініціативу та підприємливість; здатність діяти відповідально та
свідомо.
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 здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів ринкових відносин;
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здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких,
торговельних та 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; вміти працювати
в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;
демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати
відповідальність за результати; знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної
і правової держави; 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; 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; 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: Шкільний курс з основ економіки.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Суть, предмет та мета вивчення курсу. Обʼєктивні основи розвитку підприємництва в
ринковій економіці. Економічна свобода, її сутність і роль у розвитку підприємництва.
Створення матеріальних благ та прибутку – основна функція підприємництва.
Підприємство як організаційна структур, а підприємництва. Субʼєкти підприємницької
діяльності. Основні форми підприємництва та їх класифікація.
Загальні умови створення підприємства. Статутний фонд підприємства, порядок його
утворення. Державна реєстрація і статут підприємства. Відповідальність субʼєктів
підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.
Конкуренція як засіб реалізації підприємництва і вплив на підприємницьку діяльність.
Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності. Показники інтенсифікації і підвищення
ефективності підприємницької діяльності.
Необхідність державного регулювання підприємництва. Суть державного регулювання.
Бюджет і податкова система в регулюванні підприємництва.
Сутність фінансів субʼєктів підприємницької діяльності. Організація фінансової
діяльності підприємства. Роль банків у забезпеченні функціонування підприємницьких
структур. Суть та функції кредиту. Форми небанківського кредитування, їх характеристика.
Виробниче підприємство та його складові. Основні принципи раціональної організації
виробництва. Інноваційне підприємство та інноваційне підприємництво. Фактори, що
впливають на розвиток інноваційного підприємництва. Венчурний бізнес та його ознаки.
Комерційне підприємництво. Основні цілі та завдання торгово-промислової палати.
Напрямки розвитку підприємництва в сфері торгівлі. Посередницьке підприємництво. Види
посередників. Товарні біржі.
Функції кредитно-фінансових установ. НБУ його завдання та функції. Комерційні банки.
Фондовий ринок та його суб‘єкти. Фондова біржа
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Страхування як підприємницька діяльність. Суб‘єкти страхової угоди. Види страхування.
Зобов‘язання страховика та страхувальника.
Послуги бізнес-консалтингу. Консалтингові фірми в Україні. Фактори вибору
консалтингової фірми. Етапи процесу консультування. Пріоритетні та перспективні напрямки
розвитку консалтингового ринку України. Інжиніринг як вид підприємництва та його
особливості.
Фермерські господарства в Україні. Права та обов‘язки членів фермерського
господарства. Майно фермерського господарства. Припинення діяльності фермерського
господарства.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Бусыгин А. В. Предпринимательство: Основной курс: Учебн. Для вузов. — М.:
ИНФРА-М, 1997. — 608 с.
2. Варналій З. С. Основи підприємництва: Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.:
Знання-Прес, 2003. — 286 с.
3. Дашков Л. П., Данилов А. И., Тютюкина Е. Б. Предпринимательство и бизнес: Учеб.
пособие. — М.: ИВЦ ―Маркетинг‖, 1996. — 304 с.
4. Злупко С. М., Стефанишин О. В., Швайка Л. А. Підприємництво: основи, особливості,
механізми: Навч. посіб. — Л.: 2000. — 370 с.
5. Климко О. Ковалко А. Власна справа: Навч.-метод. посіб. — К.: Юніверс, 2001. — 108
с.
6. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посіб. / Л.
І. Воротіна, В. Є. Воротін, Л. А. Мартинюк, Т. В. Черняк; За ред. Л. І. Воротіна. — 3-тє вид.,
доп. і переробл. — К., 2004. — 308 с.
7. Мочерний С. В., Устенко О. А., Чеботар С. І. Основи підприємницької діяльності:
Посібник. — К.: Академія, 2001. — 280 с.
8. Онищенко Т. Предпринимательская деятельность без создания юридического лица. 3-е изд., перераб. и доп. - Харьков: Фактор, 2000. - 376 с.
9. Организация предпринимательства / Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, А. П. Платонов
и др. — М.: Маркетинг, 2001. — 250 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції. Семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржових структур)
1. КОД: ОК 14.
2. РІК НАВЧАННЯ: 2, 3
3. СЕМЕСТР: 3, 4, 5
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Сорока Л.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність виявляти
ініціативу та підприємливість; 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 здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів ринкових відносин;
здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур; здатність визначати та описувати характеристики
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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; вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної
взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; 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; володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і
біржових структур; використовувати знання форм взаємодії суб‘єктів ринкових відносин для
забезпечення діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур; 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: Мікроекономіка та макроекономіка, Організація підприємницької діяльності
підприємств (виробничих, торгівельних та біржових структур).
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Підприємство як економічний субʼєкт. Правові основи функціонування підприємств в
Україні. Класифікація підприємств. Види й організаційно-правові форми обʼєднань
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.
Види підприємств, які функціонують у державі. Характеристика видів підприємств. Цілі
та завдання діяльності підприємства. Правоздатність, реорганізація та ліквідація юридичних
осіб. Види обʼєднань 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.
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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. Плануваня 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.
Матеріально-технічне 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. Науково-технічний
прогрес як основа інноваційної діяльності. Сутність та класифікація економічної ефективності,
види економічних ефектів. Шляхи покращення інноваційно-інвестиційної діяльності
підприємства. Реінжиніринг як важливий напрямок інноваційної діяльності на підприємстві.
Оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств в Україні.
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Поняття ефективності діяльності підприємств . Методика інтегральної оцінки
ефективності діяльності підприємства . Конкурентоспроможність підприємства та методи її
визначення . Оцінка конкурентоспроможності підприємств.
Сутність терміна «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 бізнес-процесів.
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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2. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия / Н.Л. Зайцев. - М.: ИНФРА,
2001 г.
3. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу / А.М. Колот. – К.:
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7. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів / Л.І. Шваб. – К.: Каравела, 2004.
8. Швиданенко Г.О. Економіка підприємства: Навчально – методичний посібник для
самостійного вивчення дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропівний та інші. – К.: КНЕУ,
2004.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Основи біржової діяльності
1. КОД: ОК 15.
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 4
4. ЛЕКТОР: к.е.н., проф. Сосновський А.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: 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 здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів ринкових відносин;
здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
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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; використовувати знання форм взаємодії суб‘єктів ринкових відносин
для забезпечення діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур;
демонструвати знання теорії, методів і функцій менеджменту; оцінювати характеристики
товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних
методів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржових структур),
Організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих, торгівельних та біржових
структур).
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Основні теоретичні положення дисципліни та її завдання. Предмет і методи науки.
Основні види оптової торгівлі. Особливості біржової торгівлі. Історія розвитку. біржової
діяльності.Сучасний стан світового біржового ринку.
Передумови виникнення біржової діяльності в Україні. Історія розвитку вітчизняних
бірж. Біржова торгівля в радянській Україні. Становлення біржової торгівлі в незалежній
Україні. Перспективи розвитку біржової діяльності в Україні.
Загальна характеристика законодавчо-правового поля, що регулює біржову діяльність.
Регулювання біржової діяльності в США. Регулювання біржової діяльності в Україні.
Оподаткування біржової діяльності.
Переваги реалізації сільськогосподарської продукції та продовольства через товарні
біржі. Формування ринку сільськогосподарської продукції, як умова діяльності аграрних бірж.
Принципи
розвитку,
державне
регулювання
та
структура
біржового
ринку
сільськогосподарської продукції. Концепція розвитку біржового ринку сільськогосподарської
продукції.
Характеристика біржових товарів. Класифікація біржових товарів. Речові біржові товари.
Фінансові інструменти. Методика подання інформації про біржові товари в спеціалізованих
виданнях.
Визначення біржі та аспекти її діяльності. Функції бірж. Класифікація бірж.
Організаційна структура біржі та функції її підрозділів. Правила біржової торгівлі.
Характеристика процесу біржового торгу. Форми проведення біржових торгів.
Підготовка біржового торгу. Торговий процес в біржовій операційній залі. Виконання замовлень
отриманих під час торгів.
Брокерська контора, її роль і місце в біржовій торгівлі. Брокерське обслуговування за
договором. Брокерське обслуговування за дорученням.. Види обмежуючих умов доручень
клієнта брокеру. Економічна стратегія брокера на біржі та принципи її розробки.
Визначення біржової угоди та її аспекти. Характеристика біржової угоди. Укладення
біржової угоди. Спотові угоди. Форвадні угоди. Ф‘ючерсні угоди. Опціонні угоди.
Поняття хеджування та його переваги. Практика сільськогосподарського хеджування.
Спекулятивні операції на біржах. Стратегія і практика спекулятивних операцій. Кліринг і
розрахунки на біржовому ринку.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Губський Б.В. Біржові технології ринку. – К.: Нора-прінт, 1997. – 296 с.
2. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело: Учебник - М.: ЮНИТИ, 2000.- 680 с.
59
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ред. О.М. Шпичака. - К.: ІАЕ, 1995. - 86с.
7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію розвитку біржового ринку
сільськогосподарської продукції" № 848 від 5.08.1997.
8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про прискорення організації біржового
сільськогосподарського ринку" № 916 від 17.11.1995.
9. Савченко В.Д. Організація біржової діяльності: Навч. посібн. - Х.: ХДАУ, 2000. - 124 с.
10. Солодкий М.О. Біржовий ринок: Навч. посібн. - К.: Джерела М, 2001. - 333 с.
11. Сохацька О.М., Дениско О.М. Біржова справа: Навч. посібн. - К.: Тріада Плюс, 1994. 188 с.
12. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 602 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Бухгалтерський облік
1. КОД: ОК 16.
2. РІК НАВЧАННЯ: 3
3. СЕМЕСТР: 5
4. ЛЕКТОР: к.е.н., ст. викл. Метіль Т.К.
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 та вимірники.
Користувачі облікової інформації. Предмет, мета та завдання бухгалтерського обліку. Обʼєкти
бухгалтерського обліку та їх класифікація. Оперативний облік. Податковий облік. Особливості
бухгалтерського обліку. Функції фінансового обліку. Методи бухгалтерського обліку.
Управлінський облік. Ознаки засобів праці. Засоби у сфері обігу. Основні прийоми
бухгалтерського обліку.
Значення терміну «баланс» у бухгалтерському обліку. Структура форм балансу. Інші
форми бухгалтерської звітності. «Активи», «зобов‘язання», «власний капітал». Активи у
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П(С)БО. Типи господарських операцій. Статті балансу. Оборотні активи. Необоротні активи.
Операційний цикл. Витрати майбутніх періодів. Поточні та довгострокові зобов‘язання.
Рахунки бухгалтерського обліку. Обчислення кінцевого сальдо в активних і пасивних рахунках.
Сутність і значення подвійного запису.
Кількісні та якісні показники діяльності підприємства. Оцінка матеріальних цінностей.
Принципи оцінки господарських засобів. Калькуляційні розрахунки. Первинні та зведені
облікові документи. Носій інформації. Класифікаційні ознаки бухгалтерських документів.
Первинні і зведені документи. Разові та накопичувальні документи. Внутрішні та зовнішні
документи. Розпорядчі, виконавчі (виправдні), і комбіновані документи.
Основні засоби. Способи оцінки основних засобів. Первісна вартість. Справедлива
вартість. Облік надходження основних засобів. Об‘єкти амортизації. Методи нарахування
амортизації. Амортизація малоцінних необоротних активів. Поліпшення основних засобів.
Вибуття основних засобів. Витрати від зменшення корисності основних засобів. Операційна і
фінансова оренда. Мінімальні орендні платежі. Облік оренди в орендаря та в орендодавця.
Нематеріальні активи. Напрямки надходження нематеріальних активів. Бухгалтерські проводки
обміну неподібними активами. Облік переоцінки нематеріальних 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 у комерційних банках для підприємств, установ і організацій Документальне
оформлення безготівкових розрахунків Облік в бухгалтерії підприємства. Облік операцій на
поточних рахунках в іноземній валют Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті.
Касові операції, прибуткові і видаткові касові ордери. Дебіторська заборгованість. Форми
та порядок розрахунків з покупцями і замовниками. Розрахунки з підзвітними особами.
Звичайна, сумнівна і безнадійна заборгованість.
Економічний зміст обліку та оплати праці. Форми та види оплати праці. Заробітна плата.
Тарифна система. Рівень оплати праці. Підстави для нарахування заробітної плати при
погодинній та відрядній оплатах. Первинні документи з обліку праці та її оплати. Узагальнення
та групування даних з обліку оплати праці. Соціальні фонди: пенсійний, страховий, фонд
страхування по безробіттю та 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. І перероб. - 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.
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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)
Звітність і оподаткування в підприємницькій діяльності
1. КОД: ОК 17.
2. РІК НАВЧАННЯ: 3
3. СЕМЕСТР: 6
4. ЛЕКТОР: викл. Степанова Н.О.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
Спеціальні: Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій,
торговельній, біржовій діяльності.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;
використовувати сучасні комп‘ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження
професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Бухгалтерський облік, Економіка підприємства (виробничого, торгівельного
та біржового структур), Організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих,
торгівельних та біржових структур), Статистика та економічний аналіз.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
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. Види процентних ставок:
прогресивні та регресивні, їх комбінації. 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.
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 перерозподіл
ВВП. Ідеали оптимального оподаткування: економічна ефективність і соціальна справедливість.
Основи та організація податкової роботи. Правове регламентування діяльності
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.
Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. Передумови
впровадження ПДВ в Україні. Податок на додану вартість як ціноутворюючий фактор.
Методика включення податку в ціну. Платники і ставки податку. Порядок реєстрації
платником ПДВ. Обʼєкт оподаткування, особливості його визначення у різних галузях. Пільги
по ПДВ, їх направленість та дія.
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Порядок обчислення податку на додану вартість. Два методи обчислення податку: неттоподаток і сальдовий, їх характеристика і передумови використання. Облік податку у платників.
Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Особливості акцизного оподаткування
в Україні. Поняття акцизу. Суб‘єкти та об‘єкти акцизного податку. Платники акцизного збору,
об‘єкт оподаткування.
Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного податку. Методика обчислення сум
акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету. Порядок включення акцизного податку у
ціну товарів. Пільги по податку. Специфіка оподаткування акцизним податком алкогольних
напоїв а тютюнових виробів. Особливості оподаткування акцизним податком транспортних
засобів.
Основи митної справи. Митна територія та митний контроль, ввезення, вивезення та
транзит товарів, митна декларація і декларанти. Мито як джерело доходів бюджету, митна
політика.
Ввізне та вивізне мито. Митне оформлення. Визначення місця митного оформлення.
Порядок митного оформлення. Митний брокер, його права та повноваження. Митне
декларування. Митна декларація, порядок її подання. Контроль митних органів за сплатою
митних платежів юридичними особами. Прибуткове оподаткування в системі податків з
підприємств та організацій.
Варіанти прибуткового оподаткування підприємств та організацій: податок на дохід і
податок на прибуток. Податок на прибуток (дохід) підприємств як форма корпоративного
прибуткового оподаткування. Платники і ставки податку на прибуток з числа резидентів та
нерезидентів.
Об‘єкт оподаткування. Порядок визначення прибутку як об‘єкта оподаткування, його
економічний зміст і кількісна визначеність. Порядок формування доходів для цілей
оподаткування. Структура доходів окремих категорій платників. Витрати підприємств для
визначення прибутку, їх склад.
Оподаткування доходів фізичних осіб у системі оподаткування населення. Основи
оподаткування доходів фізичних осіб. Характеристика платників податку. Характеристика
обʼєктів оподаткування.
Загальний оподатковуваний дохід. Характеристика податкового кредиту при
оподаткування доходів фізичних осіб. Податкові соціальні пільги порядок їх надання фізичним
особам . Ставки податку на доходи фізичних осіб. Порядок нарахування, утримання, сплати та
перерахування податку до бюджету. Оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду.
Порядок визначення кола суб‘єктів спрощеної системи оподаткування з числа
юридичних та фізичних осіб. База оподаткування за спрощеною системою. Ставки спрощеної
системи оподаткування. Особливості сплати інших податків суб‘єктами спеціального режиму
оподаткування. Порядок оподаткування субʼєктів малого бізнесу за спрощеною системою при
застосування різних ставок оподаткування. Порядок нарахування та перерахування податку.
Порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку. Штрафні санкції за порушення
порядку нарахування та сплати єдиного податку.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Гавриленко Н.В. Податкова система : навч. посіб. / Н. В. Гавриленко. — Львів : Новий
Світ-2000, 2010. — 328 с.
2. Іванов Ю. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект / Ю. Іванов, О. Єськов /
НАНУ; НДЦ індустріальних проблем розвитку. – Х.: «Інжек», 2007. – 328с.
3. Костицький В.В. Податкове право (Податкова система України): навч. посіб. / В. В.
Костицький, А. М. Новицький. – К. : Вид-во Нац. 11ед.. Ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 400 с.
4. Кучерявенко М. П. Податкове право України. Академічний курс: підручник.
/М.П.Кучерявенко. К. : «Правова єдність», 2008. – 699с.
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5. Мельник П. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія /
П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій, Д.В. Кушнарець / ДПАУ; Нац. ун-т ДПС України.
НДЦ з проблем оподаткування / З.С. Варналій (ред.). – К. : Знання України, 2008. – 675c.
6. Мельник П. Податковий потенціал регіонів України: теорія, методологія, оцінка:
монографія / П. В. Мельник, З. С. Варналій, Л.Л. Тарангул, І. О. Горленко / ДПАУкраїни;
Національний ун-т держ. Податкової служби України / П.В. Мельник (11ед..). – Ірпінь, 2008. –
234с.
7. Планування податкових надходжень в Україні: теорія і практика : [монографія] / за
ред. Л.Л. Тарангул. – Ірпінь: НУДПСУ, 2011. – 339 с.
8. Податкова політика України : навчальний посібник / П.В. Мельник, З.С.Варналій, Л.Л.
Тарангул та ін.; за ред. П.В. Мельника. – К.: Знання України, 2011.- 505 с.
9. Податкова система: практичні питання застосування норм Податкового кодексу
України / За заг. ред. В.Ю. Захарченка. — К. : Юрінком Інтер, 2011. — 368 с.
10. Тимченко О.М., Сибірянська Ю.В., Кокшарова С.М. Податкова система України.
Тренінг-курс: навч. посіб./ О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська, С. М.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства:організація та управління
1. КОД: ОК 18.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР: к.е.н., ст. викл. Метіль Т.К.
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
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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), Товарознавство, Маркетинг, Менеджмент, Основи біржової діяльності.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери та їх взаємозв‘язки. Функції
зовнішньоекономічної діяльності. Сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність», основні
види і форми зовнішньоекономічної діяльності. Принципи здійснення зовнішньоекономічної
діяльності.
Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Нормативноправові акти України щодо зовнішньоекономічної діяльності. Право на здійснення
зовнішньоекономічної діяльності. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Державне
регулювання.
Характеристика
недержавних
органів
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності: торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі та
подібне. Економічні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності: податки,
збори.
Основні напрями митної політики України. Характеристика органів державного
регулювання митної справи, їх структура. Організація системи митного контролю. Форми
здійснення митного контролю. Порядок митного оформлення товарів. Єдиний митний тариф.
Види і ставки мита, обмеження щодо експортно-імпортних і транспортних операцій. Митні
документи та специфіка їх оформлення. Декларування товарів, форми декларування, процедура
декларування. Поняття вантажної митної декларації. Поняття митної вартості. Механізм
нарахування та види митних платежів . Митні збори, нарахування акцизного збору та ПДВ.
Класифікація і характеристика різноманітних форм виходу на зовнішні ринки. Умови
існування. Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Вивчення і аналіз умов
ринку. Дослідження потенційних можливостей фірми. Пошук партнерів при здійсненні
безпосередніх експортно-імпортних операцій. Способи встановлення контактів з потенційним
партнером. 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. Конвенція ООН щодо
договорів міжнародної купівлі-продажу товарів. Етапи здійснення експортно-імпортної угоди.
Види контрактів та їх класифікація. Форми, умови, порядок укладання контрактів Способи
встановлення взаємовідносин між потенційними покупцями та продавцями товару. Типові
контракти в міжнародній торгівлі. Торгові звичаї та їх значення.
Державна політика в Україні щодо валютного регулювання. Принципи організації
валютно-кредитного механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Валютні
операції. Порядок придбання і використання валюти. Фінансова звітність резидентів. Порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті. Нормативна база щодо 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 та
технологія міжнародних перевезень. Порядок заповнення міжнародної транспортної
документації. Особливості транспортного обслуговування зовнішньоекономічних перевезень в
Україні. Методика визначення ціни за транспортне обслуговування.
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Форми платежу: готівка, авансовий, в кредит. Кредитні засоби платежу. Чеки, їх види,
гарантії. Вексель: форма, акцепт, аваль. Банківський переказ. Види акредитивів, загальні
положення щодо використання. Акредитив у розрахунках за експортні товари, акредитив у
розрахунках 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 державної митної справи: 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 в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика:
монографія / [І. Г. Бережнюк та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. Бережнюка І. Г. ; Держ.
НДІ митної справи. - 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 : Олді-плюс ; 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)
Господарське право
1. КОД: ОК 19.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР:
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність до
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 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.
Спеціальні: Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
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6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Знати нормативно-правове забезпечення діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Права людини та громадянське суспільство в Україні.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Господарська діяльність та її ознаки. Поняття ―господарське право України‖. Предмет та
метод господарського права України. Поняття, ознаки та види господарських відносин.
Учасники відносин у сфері господарювання. Основні принципи правового регулювання
господарських відносин. Система господарського законодавства України. Поняття та види
господарської діяльності. Основні кваліфікуючі ознаки господарської діяльності. Господарська
комерційна діяльність (підприємницька діяльність).
Поняття, ознаки та класифікація суб‘єктів господарювання. Організаційно-правові форми
суб‘єктів господарської діяльності. Фізичні особи – суб‘єкти підприємницької діяльності.
Підприємство та його різновиди. Характеристика та правовий статус державних та комунальних
унітарних підприємств. Підприємства колективної форми власності. Приватні підприємства.
Утворення суб‘єктів господарювання, правові підстави.
України про корпоративні відносини та господарські товариства. Поняття та види
господарських товариств. Особливості правового статусу акціонерного товариства. Публічні та
приватні акціонерні товариства. Правовий статус товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю. Особливості правового статусу повного та командитного товариств.
Правове становище виробничих кооперативів. Господарські об‘єднання (асоціації,
корпорації, консорціуми, концерни). Холдингові компанії. Речові права у сфері
господарювання: право власності, право господарського відання, право оперативного
управління . Майно суб‘єктів господарювання та джерела його формування. Майновий стан та
облік майна суб‘єкта господарювання. Оцінка майна та майнових прав. Використання прав
інтелектуальної власності у сфері господарювання.
Поняття та види господарських зобов‘язань. Підстави виникнення господарських
зобов‘язань. Загальні умови виконання господарських зобов‘язань. Підстави припинення
господарських зобов‘язань. Загальний порядок укладення господарських договорів. Порядок
зміни та розірвання господарських договорів. Підстави та наслідки визнання господарського
договору недійсним, неукладеним. Правові особливості публічного, попереднього договорів та
договору приєднання. Відмежування попереднього договору від меморандуму про
взаєморозуміння та протоколу про наміри. Особливості укладення договорів за конкурсом, на
аукціоні (публічних торгах), на біржах, за державним замовленням. Укладення господарських
договорів за рішенням суду.
Види господарсько-правової відповідальності. Строки застосування господарськоправової відповідальності. Функції господарсько-правової відповідальності та її підстави.
Поняття та види санкцій. Відшкодування збитків, завданих невиконанням (неналежним
виконанням) господарського договору. Штрафні санкції за порушення господарських
зобов‘язань. Оперативно-господарські санкції та порядок їх застосування. Види
адміністративно-господарських санкцій.
Особливості банкрутства окремих категорій суб‘єктів підприємницької діяльності.
Захист інтересів кредиторів у процедурі банкрутства. Державна регуляторна політика. Засоби
державного регулювання. Контроль за здійсненням господарської діяльності Поняття та
призначення державного регулювання економіки. Засоби державного регулювання
господарської діяльності. Ліцензування господарської діяльності: порядок видачі,
переоформлення та анулювання ліцензій. Патентування деяких видів господарської діяльності.
Стандартизація, технічне регулювання, сертифікація.
Правопорушення у сфері конкуренції. Система органів, що здійснюють захист
економічної конкуренції. Правовий статус та повноваження Антимонопольного комітету
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України. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів
адміністративно-господарського управління та контролю. Монопольне (домінуюче) положення
на ринку. Зловживання монопольним становищем на ринку. Концентрація суб‘єктів
господарювання. Недобросовісна конкуренція та форми її здійснення.
Засоби державного регулювання в галузях господарської діяльності, літакобудування,
суднобудування, сільському господарстві, виробництві автомобілів тощо. Спеціальні (вільні)
економічні зони. Суб‘єкти вільної економічної зони (ВЕЗ). Зміст спеціальних режимів вільної
економічної зони (ВЕЗ). Договір на реалізацію інвестиційного проекту. Адміністрація вільної
економічної зони (ВЕЗ) та її компетенція. Території з пріоритетним розвитком. Особливості
правового режиму господарської діяльності. Державно-приватне партнерство як форма
спеціального режиму господарювання. Технологічні парки. Порядок здійснення господарської
діяльності в надзвичайних умовах.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Там же. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
2. Господарське право: підруч. / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін.; за
ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. – Х.: Право, 2012. – 696 с.
3. Вінник О. М. Господарське право: навч. посіб. / О. М. Вінник. – 2-е вид., змін. та
доповн. – К.: Всеукр. асоціація видавців ―Правова єдність‖, 2008. – 766 с.
4. Мілаш В. С. Господарське право: курс лекцій: [у 2-х ч.] / В. С. Мілаш. – Ч. 1. – Х.:
Право, 2008. – 496 с. Мілаш В. С. Господарське право: курс лекцій: [у 2-х ч.] / В. С. Мілаш. – Ч.
2. – Х.: Право, 2008. – 336 с.
5. Хозяйственный кодекс Украины: научно-практический комментарий / под общ. ред. А.
Г. Бобкова. – Х.: Издатель СПД ФЛ Вапнярчук, 2008. – 1296 с.
6. Господарський кодекс України: науково-практичний коментар / за ред. В. М. Коссака.
– К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672 с.
7. Глібко С. В. Банківська діяльність як фінансове посередництво у господарському праві
України / С. В. Глібко // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2012. – № 3 (70). – Х.: Право, 2012. –
320 с.
8. Задихайло Д. В. Основи господарського права України: навч. посіб. / Д. В. Задихайло,
В. М. Пашков. – Х.: Юрайт, 2012. – 328 с.
9. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави:
моногр. / Д. В. Задихайло. – Х.: Юрайт, 2012. – 456 с.
10. Пашков В. М. Напрямки оптимізації господарсько правового забезпечення
суспільних відносин у галузі охорони здоров‘я / В. М. Пашков. – К.: МОРІОН, 2006. – 360 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Бізнес-планування
1. КОД: ОК 20.
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; здатність
виявляти ініціативу та підприємливість.
Спеціальні: Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та
біржової діяльності; здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів ринкових відносин;
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здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур; здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; здатність до бізнеспланування, 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.
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; вміти працювати
в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;
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; 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; знати основи бізнес-планування, оцінювання
кон‘юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових
структур з урахуванням ризиків; виявляти навички організаційного проектування та
моделювання управлінських процесів діяльності суб‘єктів господарювання в недетермінованих
умовах конкурентного бізнес-середовища.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Маркетинг, Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та
біржового структур), Організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих,
торгівельних та біржових структур).
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Теоретичні і методологічні основи дисципліни; поняття управління та планування, місце
планування в системі менеджменту, форми планування і види планів, технологія планування.
Обʼєктивна необхідність планової діяльності в умовах ринкової економіки. Методологія
планування, принципи та методи планування. Аналіз функцій планування ділового розвитку
фірми.
Поняття бізнес-плану й бізнес планування та мета створення бізнес-плану. Основні етапи
розробки, особливості й обсяги бізнес-планів. Основні види бізнес-планів. Структура типового
бізнес-плану та зміст його розділів. Типова структура бізнес-плану: титульний лист, резюме,
продукт ринок збуту, конкуренти, стратегія маркетингу, план виробництва, організаційний
план, юридичний план, ризики і захист, фінансовий план, стратегія фінансування.
Характеристика конкурентного середовища і аналіз сильних та слабких сторін (SWOTаналіз) підприємства, визначення найбільших конкурентів.
Основні поняття і функції маркетингу. Маркетингові дослідження. Планування
рекламної діяльності. Виникнення і розвиток маркетингу. Проблеми маркетингових досліджень.
Специфіка маркетингової діяльності підприємств різних видів. Види та засоби реклами.
Виробнича програма на підприємствах та розрахунок потреби в основних виробничих
фондах. Процес планування обсягу реалізації продукції та розрахунку потреби в ресурсах на
виробничу програму. Розрахунки потреби в персоналі та заробітній платі, також потреби в
додаткових інвестиціях. Аналіз кошторису витрат і калькуляція собівартості.
Обґрунтування вибору юридичної форми організації бізнесу та визначення потреби в
персоналі з розподілом по категоріях. Створення організаційної структури управління
підприємства.
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Зміст, завдання та методи фінансового планування. Прогноз звіту про доходи і видатки.
Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства та прогноз балансу активів
та пасивів підприємства. Зміст, завдання фінансової стратегії підприємства та методи фінансової
доцільності проекту.
Поняття та різновиди інвестиційних ризиків при бізнес-плануванні. Аналітичні методи
оцінювання інвестиційних ризиків. Метод аналізу чутливості. Метод визначення точки
беззбитковості. Метод корегування параметрів проекту. Метод імітаційного моделювання
(формалізованого опису невизначеності).
Аналіз бізнес-планів: фінансового оздоровлення підприємства, реорганізації
підприємства, інноваційного проекту та диверсифікації діяльності підприємства.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Барроу Колін, Барроу Пол, Браун Роберт. Бізнес- план: Практ. посіб.: Пер. з англ. – 3-е
вид. – К.: Знання, 2002. – 285 с.
2. Клименюк Н.Н., Голованенко Н.В. Как разработать бизнес-план: Учебн. пособие. – К.:
Просвит. 1999. – 192 с.
3. Козловський В.О. Бізнес-планування: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.О.
Козловський, О.Й. Лесько; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця : УніверсумВінниця, 2008. – 241 c.
4. Кривонос А.О. Бізнес-планування на підприємстві: Навч. посіб. / Міжрегіональна
академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2005. – 160 с.
5. Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Маркітан О.С. Бізнес-планування фірми: Навч. посіб. –
К.: Знання, 2006. – 423 с.
6. Наливайченко С.П. Бізнес-планування у туріндустрії: навч. посіб. для студ. екон.
напрямів підготов. / Наливайченко С.П., Реутов В.Є., Цьохла С.Ю.; Крим. екон. ін-т ДВНЗ Київ.
нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Сімф.; Саки: Підприємство Фєнікс, 2011. – 190 с.
7. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес- план: технологія розробки
та обгрунтування: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. – 2.вид., доп. –
К.: КНЕУ, 2002. – 379 с.
8. Ясинський В.В., Гайдей О.О. Бізнес-планування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.:
Каравела, 2004. – 232 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська мова.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Економіка і організація інноваційної діяльності підприємств
1. КОД: ОК 21.
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.
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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, Бізнес-планування.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Характеристика інноваційних процесів. Визначення інноваційних процесів. Циклічна
концепція розвитку інновацій. Поняття інноваційного циклу. Класифікація інновацій за місцем
їх походження, здійснення та впливу на соціально-економічні процеси. Основні етапи та стадії
інноваційного процесу. Моделі інноваційного процесу.
Економічні теорії інноваційного розвитку. Сучасні тенденції інноваційного розвиту
економіки. Інноваційні кластери і економічний розвиток; вплив технологічних укладів на
економічний розвиток.
Мета та принципи регулювання державної інноваційної політики. Основні принципи
державної інноваційної політики. Інновації як об‘єкт державної політики. Типи державної
інноваційної політики: інноваційна політика технологічного поштовху, інноваційна політика
ринкової орієнтації, інноваційна політика соціальної орієнтації, інноваційна політика, яка
націлена на зміну економічної структури господарського механізму. Система державного
регулювання інноваційної діяльності.
Змістова характеристика інноваційної політики підприємства. Місце інноваційної
політики підприємства в загальній стратегії розвитку. Складові елементи інноваційної політики
підприємства. Прогнозування і планування інноваційної діяльності підприємств. Етапи
планування інноваційної діяльності.
Основи управління інноваційними процесами. Інновації та інноваційний процес . Види
інноваційного процесу. Фази інноваційного процесу. Організаційна структура управління
підприємством. Організація управління інноваціями на підприємстві. Впровадження інновацій
як стадія інноваційного процесу. Шляхи вдосконалення інноваційної діяльності підприємства.
Ефективність інноваційної діяльності. Удосконалення інноваційної діяльності як основа
досягнення стратегічного конкурентної переваги підприємства.
Теоретичні основи управління інноваційним розвитком підприємства. Особливості
стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Характеристика напрямків
розвитку підприємства у нестабільному ринковому середовищі. Характеристика стадій
стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Обґрунтування вибору
напрямів інноваційного розвитку. Стратегічні альтернативи та вибір інноваційної стратегії.
Особливості організаційних форм забезпечення інноваційної діяльності. Організаційноуправлінські структури, їх характеристики та шляхи підвищення ефективності. Засоби
ефективного впровадження інновацій. Форми технологічної кооперації, їх роль в
інтелектуалізації економіки. Перспективи розвитку.
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Основні поняття маркетингу інновацій. Маркетингова петля якості інновацій.
Особливості створення інновацій на підприємстві. Засоби та методи створення інновацій.
Доцільність виробництва певного виду продукції. Формування попиту на інновації та засоби
його відображення.
Теоретичні і практичні засади моніторингу інновацій. Статистика науково-технологічної
та інноваційної діяльності. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства:
загальні положення. Склад інформації для створення наукомісткої високотехнологічної
продукції. Інформаційні ресурси: можливості оцінки. Перспективи розвитку інформаційного
забезпечення інноваційної діяльності підприємства.
Складові елементи фінансової стратегії підприємства. Джерела і види фінансування
інноваційної діяльності. Лізингове фінансування та його особливості Фінансове забезпечення
науково-технологічних розробок.
Техніко-технологічний стан підприємства та показники його оцінки. Напрямки
технічного розвитку підприємства. Здатність підприємства до технологічних змін. Ефективність
впровадження нової техніки та технології. Методичні основи оцінки інноваційного потенціалу
підприємства.
Сутність та основні види інноваційних проектів. Обґрунтування доцільності
впровадження інноваційного проекту. Моніторинг інноваційного проекту і методики його
оцінки. Методи оцінки ефективності інноваційних проектів.
Методологічні основи оцінки ефективності. Оцінка доцільності інвестицій в умовах
ризику. Методичні основи оцінки інноваційних ризиків. Комплексне оцінювання ефективності
інноваційної діяльності.
Роль і вплив інтелектуального капіталу в сучасній економіці. Методи оцінки об‘єктів
інтелектуальної власності. Вдосконалення процесів передачі об‘єктів інтелектуальної власності.
Комерціалізація науково-технічних розробок в університеті.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція,
методологія, стратегічне управління / А. В. Гриньов. - Х.: ІНЖЕК, 2003. - 308 с.
2. Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник / за ред. О. І. Волкова, М.
П. Денисенка. - К.: Професіонал, 2011. - 960 с.
3. Жихор О. Б. Інноваційний розвиток регіону: монографія / О. Б. Жихор, Т. М. Куценко.
- К. : УБС НБУ, 2012. - 251 с.
4. 3аблоцький Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності: навч. посіб. / Б. Ф.
Заблоцький. - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 456 с.
5. Инновации и экономический рост: Монография / Отв. ред. К.Микульский. - М. :
Наука, 2010. - 377 с.
6. Инновационный менеджмент: справ. пособие / Под ред. П. Н. Завлина, А. К.
Казанцева, Л. Э. Миндалли. - СПб.: Наука, 2007. - 560 с.
7. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / М. А.
Йохна, В. В. Стадник. - К.: Академія, 2011. - 400 с.
8. Микитюк П. П. Інноваційна діяльність: навч. посіб. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів. - К. :
Центр учбової літератури, 2009. - 392 с.
9. Мур Д.А. Внутри торнадо. Стратегии развития, успеха и выживания на гиперрастущих
рынках / Джеффри А. Мур, пер. с англ. А.Ширикова. - СПб.: Бест Бизнес Букс, 2010. - 290 с.
10. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: Монографія / С. В.
Онишко. - Ірпінь : НАДПСУ, 2004. - 434 с.
11. П‘ятницька Г. І. Інноваційні стратегії в сучасних умовах господарювання: суть та
наукові підходи до формування вибору / Г. І. П‘ятницька // Проблеми науки. - 2004. - № 11. - С.
21-29.
72

10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків в підприємницькій діяльності
1. КОД: ОК 22.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 8
4. ЛЕКТОР: к.е.н., ст. викл. Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність
застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність діяти відповідально та
свідомо.
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 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; 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; знати основи бізнеспланування, оцінювання кон‘юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких,
торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків; демонструвати знання теорії, методів
і функцій менеджменту.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржового структур),
Організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих, торгівельних та біржових
структур), Менеджмент, Статистика та економічний аналіз.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сутність господарських рішень. Класифікація господарських рішень. Вимоги до
господарських рішень та умови їх досягнення.
Способи формалізації та реалізації господарських рішень. Етапи та процедури процесу
прийняття рішень господарської діяльності. Структурні схеми прийняття господарських рішень.
Закони й закономірності, що впливають на прийняття рішень.
Методи розробки господарських рішень. Аналітичні, статистичні та математичні методи.
Методи експертних оцінок. Евристичні методи індивідуальної та групової роботи. Ділові й
організаційно-діяльнісні ігри.
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Методичні підходи до обґрунтування й вибору господарських рішень. Основні параметри
та умови забезпечення якості рішення. Види ефективності рішень господарської діяльності.
Принципи оцінювання ефективності господарських рішень.
Основні завдання та головні принципи прогнозування господарських рішень. Сутність та
принципи аналізу господарських рішень. Зміст та сфери застосування методів аналізу
господарських рішень.
Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності. Сутність
невизначеності та основні причини її появи. Видова класифікація невизначеності. Урахування
чинника невизначеності в управлінні підприємством і засоби її зниження.
Правила обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності. Особливості
побудови матриці прибутків і матриці витрат.
Основи раціональної поведінки. Зміст теорії корисності. Методика побудови функції
корисності.
Сутнісна характеристика ризику. Основні риси та функції підприємницького ризику.
Чинники впливу на ступінь ризику. Класифікація підприємницьких ризиків.
Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику. Критерії прийняття рішень за
умов ризику.
Особливості прийняття рішень у конфліктних ситуаціях. Сутність та система понять
теорії ігор. Чиста та змішана стратегії.
Критерії ефективності інвестиційних рішень. Врахування ризику при обґрунтуванні
ставки дисконтування. Сутність фінансових рішень та зміст теорії оптимального портфеля.
Формування оптимального портфеля з обмеженої кількості цінних паперів.
Характеристика основних зон ризику. Встановлення причин виникнення основних видів
господарських ризиків.
Система показників абсолютного та відносного вимірювання ризику. Методи кількісного
оцінювання підприємницьких ризиків. Аналіз варіабельності прибутку.
Необхідність управління ризиками господарської діяльності. Сутність та структурна
схема ризик-менеджменту. Функції керованої та керуючої підсистем управління ризиками.
Уникнення та компенсація ризику. Збереження та передавання ризику. Хеджування та
страхування ризиків. Методи зниження ступеня ризику. Диверсифікації діяльності
підприємства.
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2. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход риск-менеджменту: стоит ли
этим заниматься: Пер. с англ. — М.: Издат. Дом «Вильямс», 2003. — 208 с.
3. Бережнов Г. В. Управление предприятием: Новые подходы к снижению риска и
повышению эффективности организации // Управление риском. — 2003. — № 2. — С. 24—29.
4. Большаков А. С. Моделирование в менеджменте: Учеб. пособие. — М.:
Информационно-издательский дом «Филинъ», Рилант, 2000. — 464 с.
5. Буянов В. П., Клуханов К. А., Михайлов Л. М. Рискология (управление риском): Учеб.
пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Экзамен, 2003. — 384 с.
6. Вiтлiнський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с.
7. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб. — К:
ЦУЛ, 2002. — 420 с.
8. Воронцовский А. В. Управление рисками: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. —
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; ОЦЭМ, 2004. — 458 с.
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9. Вяткин В. Н., Гамза В. А., Дж. Дж. Хэмптон. Управление риском в рыночной
экономике. — М.: ЗАО «Издательство ―Экономика―, 2002. — 195 с.
10. Глущенко В. А., Глущенко И. И. Разработка управленческого решения.
Прогнозирование-планирование. Теория проектирования экспериментов. — Железнодорожный:
Крылья, 2000. — 400 с.
11. Гоберман В. А., Гоберман Л. А. Основы производственного менеджмента:
моделирование операций и управленческих решений: Учеб. пособие. — М.: Юристъ, 2002. —
336 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Навчальна практика (ознайомча)
1. КОД: ОК 26
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: 5. КОМПЕТЕНТНОСТІ,ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ:
Загальні:
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності і 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.
Спеціальні:
Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
7. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння
критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати
професійних цілей.
Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності для подальшого використання на практиці;
Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
структур і застосовувати його на практиці.
7. ПРЕРЕКВІЗІТ:
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 діяльності (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.
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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 27
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР:4
4. ЛЕКТОР: 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. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 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.
Спеціальні:
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Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній,
біржовій діяльності.
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. Використовувати сучасні комп‘ютерні і телекомунікаційні
технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової 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; Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій
діяльності.
7. ПРЕРЕКВІЗІТ:
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 28
2. РІК НАВЧАННЯ: 3
3. СЕМЕСТР: 6
4. ЛЕКТОР: 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. Здатність працювати в команді. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 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.
Спеціальні:
Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній,
біржовій діяльності. Здатність визначати та описувати характеристики організації, аналізувати й
структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
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7. 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. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку
інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які
дозволяють досягати професійних цілей. 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.
Використовувати знання форм взаємодії суб‘єктів ринкових відносин для забезпечення
діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур. 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. ПРЕРЕКВІЗІТ:
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 організаційноправову 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 № 1, Звіт про
фінансові результати форма № 2, Звіт про рух грошових коштів форма № 3, Звіт про власний
капітал форма № 4, Примітки до річної фінансової звітності форма № 5) не менше ніж за два
роки, а також дані облікових регістрів. Результати аналізу господарсько-фінансової діяльності
студент може представити у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна супроводжуватись
висновками, зробленими студентом, результатами аналізу
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: методичні матеріали для проходження практики.
10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 11.МОВА НАВЧАННЯ: українська.
Виробнича практика (комплексна за фахом)
1. КОД: ОК 29
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР: 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. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. Здатність зберігати та примножувати
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моральні, культурні, наукові цінності і 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.
Спеціальні:
Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій,
торговельній, біржовій діяльності. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з
організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. Здатність
застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій
діяльності. 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. Використовувати сучасні комп‘ютерні і телекомунікаційні
технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Організовувати пошук, самостійний відбір,
якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової 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. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і
біржових структур. Використовувати знання форм взаємодії суб‘єктів ринкових відносин для
забезпечення діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур. 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. Знати основи обліку та
оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності. Знати основи бізнеспланування, оцінювання кон‘юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких,
торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.
7. ПРЕРЕКВІЗІТ:
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.
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Фізична культура і основи здоров’я людини
1. КОД: ОК 31.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1, 2
4. ЛЕКТОР: ст. викл. Мельничук І.П.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність працювати в команді.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної
взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс фізичної культури. Шкільний курс безпеки життєдіяльності
людини (основи 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 навчально-виховні заходи
залучення особистості у процесі будівництва здоров‘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 соціальноекономічного 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
соціально-економічного благополуччя, зрілості, культури і престижу держави» Хвороба.
Фактори, що сприяють розвитку хвороби. Показники тривалості життя в Україні та інших
країнах.
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9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Андрощук, Н. Основи здоров'я і фізична культура (теоретичні відомості)
/Н.Андрощук, М. Андрощук, — Т. : Підруч. і посіб., 2006. — 160 с.
2. Балбенко, С. Основи здоров'я та фізичної культури : метод. посіб. для вчителів
/С.Балбенко. — Х. : Скорпіон, 2004. — 96 с. — (Предметний тиждень).
3. Богданова, Г. Підготовка вчителів до формування в учнів життєвих навичок
/Г.Богданова //Здоров‘я та фізич. культура. — 2007. — № 9. — С. 6-7
4. Васьков, Ю. Концепція розвитку фізичного виховання в загальноосвітніх школах
/Ю.Васьков //Здоров'я та фізич. культура. — 2005. — № 6. — С. 1, 3-5.
Всесвітній день здоров'я — 7 квітня // Здоров'я та фізич. культура. — 2007. — № 9. — С. 19-20.
5. Денісов О. О. Фізичне виховання і фізична підготовка студентської молоді //Фізична
культура, спорт та здоров‘я: матеріали IV Всеукраїнської студентської наукової Інтернетконференції (в рамках XVII Міжнародної науково-практичної конференції) (Харків, 7–8 грудня
2017
р.).
Харків:
ХДАФК,
2017.
-115
с.
–С.
16-19.
Режим
доступу:
http://journals.uran.ua/ksapc_conference/issue/view/7038/showToc
6. Єдинак, Г. Фізична культура в школі : молодому спеціалісту : навч.-метод. посіб.
/Г.Єдинак, П. Плахтій, Ю. Яценюк; худож. Л. Галаманжук. — Кам'янець-Поділ., 2010. — 305 с.
7. Єресько, О. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Основи здоров'я»
/О.Єресько // Здоров'я та фізич. культура. — 2005. — № 6. — С. 13-15.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ: лекції, практичні
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.

3.1.1 Вибіркові компоненти*
Менеджмент організацій
1. КОД: ВБ 1.1.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: к.е.н., ст. викл. Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність
застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність працювати в команді;
здатність виявляти ініціативу та підприємливість; здатність діяти відповідально та свідомо.
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 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; вміти працювати
в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;
*

До інформаційного пакету включаються вибіркові компоненти лише за вибором факультету.
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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; 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; 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.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. 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.
Процес управління як сукупність взаємопов‘язаних і взаємодіючих функцій, методів,
управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його
учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл.
Управлінські рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських
рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття
управлінських рішень.
Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності.
Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій
менеджменту.
Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їх взаємозв‘язок.
Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. Політика, правили
процедури. Цілі управлінського планування. Класифікація цілей організації. Процес постановки
цілей. Концепція управління за цілями.
Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові
організаційної діяльності. Повноваження, обов‘язки, відповідальність. Процес делегування
повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та
горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий
контроль, комісії. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи,
комісії. Поняття, принципи класифікації та базові схеми департаменталізації.
Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації.
Вимоги, що висуваються до інформації. Поняття і характеристика комунікації. Різновиди
"внутрішніх" та "зовнішніх" комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв'язок в
процесі комунікації. Засоби комунікації, їх переваги та недоліки. Комунікаційний процес,
елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного
процесу. Комунікаційні перевантаження.
Зв‘язок менеджменту з науками інформаційно-комунікаційного циклу. Поняття та
сутність інформаційного менеджменту. Основні завдання інформаційного менеджменту.
Основні концепції інформаційного менеджменту (ІМ). Комунікаційний характер концепції ІМ.
Елементи комунікаційної політики організації в концепціях інформаційного менеджменту:
управління впровадженням і використанням інформаційних технологій (ІТ). Види
інформаційних ресурсів організації. Функціональні концепції ІМ у руслі організації
інформаційної діяльності.
Поняття та структура системи управління організації. Завдання системи управління
організації. Інформаційні потоки в організації. Інформаційні комунікації в організації. Способи
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та види комунікацій. Комунікаційні канали. Інформаційна модель організації як схема потоків
інформаційних повідомлень, що використовуються у процесі управління та відображають
процедури виконання функцій управління організацією. Інформаційні потреби: визначення,
види, вивчення. Інформаційна потреба як властивість, що характеризує користувача в системі
управління. Об‘єктивні та суб‘єктивні аспекти формування інформаційних потреб. Система
оцінки інформаційних потреб.
Інформаційна система (ІС) як елемент інформаційного забезпечення менеджменту в
організації. Види інформаційних систем. Формальні та неформальні організаційні комп‘ютерні
інформаційні системи. Функціональні можливості та структура інформаційних систем. Вимоги
до інформаційної системи організації. Особливості різних ІС: позитивні й негативні сторони їх
застосування. Функції ІТ-служб організації.
Базові категорії, що характеризують управління кадрами. Система менеджменту
персоналу. Методологія кадрового менеджменту організації. Концепції кадрового менеджменту.
Натуралістичний і діяльнісний методологічні підходи в кадровому менеджменті. Системний
підхід у кадровому менеджменті.
Цілі та функції системи управління персоналом. Організаційна, функціональна,
соціальна, рольова, штатна структури системи управління персоналом. Принципи і методи
побудови системи управління персоналом.
Поняття, стадії та етапи організаційного проектування. Зміст етапів організаційного
проектування. Оцінювання економічної ефективності проектування системи управління
персоналом.
Сучасні вимоги до кадрової політики. Основні положення кадрової політики організації.
Пасивна, реактивна, превентивна і активна кадрова політика. Раціональна і авантюрницька
кадрова політика. Відкрита і закрита кадрова політика (орієнтація на персонал всередині
організації і поза нею).
Підбір працівника згідно з функціональним запитом діяльності організації, відбір
відповідно до критеріїв функціональної діяльності і згідно з рівнем професіоналізму працівника,
визначення посади (функціонального місця працівника в системі діяльності організації),
оформлення найму на роботу. Технологія найму, підбору, прийому і розстановки персоналу.
Ділова оцінка персоналу. Сутність контрактної системи найму. Порядок найму і звільнення
працівників. Використання персоналу.
Основні вимоги до організації діловодства кадрових служб. Документаційне
забезпечення управління кадрами. Організація обліку кадрів і звітності щодо них. Система
банків даних. Системи кадрової інформації. Системи, які засновані на знаннях (експертні
системи). Інтерактивна концепція застосування електронно-обчислювальної техніки у роботі
кадрових служб.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекцій, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Економіко-математичні моделі в управлінні підприємницькою діяльністю
1. КОД: ВБ 1.2.
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 3
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Сорока Л.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: 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 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; організовувати
пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків
даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; виявляти навички
організаційного проектування та моделювання управлінських процесів діяльності суб‘єктів
господарювання в недетермінованих умовах конкурентного бізнес-середовища.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Маркетинг, Мікроекономіка та макроекономіка, Менеджмент організацій.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сутність економіко-математичного моделювання. Мета та задачі курсу. Необхідність
застосування кількісних методів дослідження зовнішньоекономічної сфери. Поняття економікоматематичної моделі (ЕММ). Класифікація ЕММ економічної діяльності. Необхідність
застосування кількісних методів при дослідженні економічних процесів.
Математична модель операції. Мета операції, засоби досягнення мети (ресурси та
способи їх використання), фактори, що впливають на операцію, рішення, критерій/критерії
оцінювання якості рішення. Макроекономічна модель Леонтьєва.
Цільова (критеріальна) функція і функції-обмеження. Множина допустимих точок задачі
математичного програмування (ЗМП) та її розвʼязання. Способи перетворення типів обмежень
на змінні задачі та характеру оптимізації цільової функції. Задачі лінійного програмування (ЛП).
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Теореми Лагранжа та Куна-Такера для задач математичного програмування, що
визначаються диференційованими функціями. Двоїста задача. Властивості двоїстої задачі та її
звʼязок із вихідною оптимізаційною задачею. Методи розвʼязання задач ЛП (симплекс-метод,
двоїстий симплекс-метод. Лінійні цілочислові задачі. Постановки економічних задач з вимогою
цілочисельності.
Задачі квадратичного програмування, їх властивості та загальні методи розвʼязання.
Метод найменших квадратів розвʼязання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Задача опуклого
програмування. Наближене розв‘язання задач опуклого програмування методом кусковолінійної апроксимації. Методи спуску. Наближене розв‘язання задач опуклого програмування
градієнтним методом. Поняття про параметричне та стохастичне програмування. Моделі
динамічного програмування. Загальна постановка задачі динамічного програмування.
Сітьова модель та її основні елементи. Сітьові графіки. Порядок і правила їх побудови.
Сітьове планування в умовах невизначеності. Оптимізація сітьового графіка методом «часвартість». Елементи теорії масового обслуговування. Класифікація засобів масового
обслуговування. Поняття про марківський випадковий процес. Потоки подій. Елементи теорії
ігор. Поняття про ігрові моделі. Платіжна матриця. Нижня та верхня ціна гри. Ігри в змішаних
стратегіях. Зведення матричної гри до задачі лінійного програмування.
Сучасні тенденції розвитку засобів економіко-математичного моделювання. Урахування
впливу чинників ризику та невизначеності. Поняття про системи підтримки прийняття рішень та
експертні системи. Сучасна ситуація на світовому ринку засобів та інформаційних технологій
підтримки прийняття рішень. Підходи до врахування нечислових співвідношень при побудові
економіко-математичних моделей.
Виробнича функція та її призначення. Емпірична виробнича функція, етапи та загальний
спосіб її побудови. Оцінювання параметрів лінійної регресії методом найменших квадратів.
Властивості простої лінійної регресії. Оцінювання якості лінійної регресії. Перевірка простої
регресійної моделі на адекватність. F-критерій Фішера та інші критерії якості лінійної регресії.
Коефіцієнти кореляції та детермінації. Ступені вільності; аналіз дисперсій (АNОVА-аналіз у
лінійній регресії).
Моделі багатофакторної регресії. Приклади застосування багатофакторного регресійного
аналізу на практиці. Класична лінійна багатофакторна модель, основні припущення. Етапи
побудови багатофакторної регресійної моделі. Розрахунок невідомих параметрів
багатофакторної регресії за МНК. Коефіцієнт множинної кореляції та детермінації. АNОVАдисперсійний аналіз у багатофакторній регресії. F-критерій Фішера адекватності
багатофакторної регресії.
Особливі випадки у багатофакторному регресійному аналізі. Мультиколінеарність та її
вплив на оцінку параметрів моделі. Знаходження мультиколінеарності та її вилучення.
Алгоритм Ферара-Глобера. Засоби усунення мультиколінеарності. Наслідки порушення
припущення про гетероскедатичність. Узагальнений метод найменших квадратів оцінювання
параметрів багатофакторної лінійної моделі.
Автокореляція рівнів часового ряду. Моделювання тенденцій часового ряду.
Моделювання сезонних коливань. Параметризація моделі з автокорельованими залишками.
Критерій Дарбіна-Уотсона.
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9. Сергеева Л. Н. Нелинейная экономика: модели и методы / Науч. ред. д-р. экон. наук,
проф. Ю. Г. Лысенко — Запорожье: Полиграф, 2003.
10. Трояновский В. М. Математическое моделирование в менеджменте. Учеб. пособие
— М.: Русская Деловая Литература, 2009.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття,
лабораторні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Статистика та економічний аналіз
1. КОД: ВБ 1.3.
2. РІК НАВЧАННЯ:3
3. СЕМЕСТР: 5
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 визначати і виконувати професійні завдання з організації
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; здатність до бізнеспланування, 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 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; 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.
86

7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Математика для економістів, Економіка підприємства (виробничого,
торгівельного та біржових структур), Організація підприємницької діяльності підприємств
(виробничих, торгівельних та біржових структур), Економіко-математичні методи та моделі в
управлінні підприємницькою діяльністю.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття економічного аналізу, його наукова основа. Передумова виділення економічного
аналізу в самостійну науку. Роль економічного аналізу в системі управління виробництвом,
підвищення його ефективності. Місце економічного аналізу в системі управління виробництвом.
Предмет та об‘єкти економічного аналізую Зміст та задачі економічного аналізу. Функції
економічного аналізу. Види економічного аналізу. Особливості системного підходу в
економічному аналізі.
Методологія економічного аналізу: теоретико-суттєва характеристика, структура. Група
логічних методів економічного аналізу. Характеристика головних математичних прийомів
аналізую Психологічні (евристичні) методи, специфіка прийому їх застосування. Сутність
прийому порівняння. Випадки застосування прийомів деталізації. Умови застосування прийомів
деталізації. Умови застосування рядів динаміки. Сутність і значення методу елімінування та
його способів в економічному аналізі.
Поняття організації аналітичних робіт. Основні етапи аналітичного дослідження. Форми
та методи організації аналітичної роботи. Виконавці економічного аналізу. Порядок планування
аналітичної роботи. Узагальнення й оформлення матеріалів аналітичної роботи. Формування
пропозицій за результатами аналізу та контроль за їх реалізацією. Сутність інформації та її роль
для аналітичного дослідження. Головні принципи побудови економічної інформації та
створення раціонального її потоку. Характеристика та класифікація важливіших видів
інформації.
Значення й завдання вивчення та оцінки попиту на продукцію та послуги підприємства, а
також місткості ринку для обґрунтування плану виробництва й реалізації продукції. Загальна
схема й послідовність проведення аналізу. Система показників і фактори, які визначають рівень
попиту на продукцію та послуги. Вивчення функції кривих попиту, його цінової еластичності
для прийняття управлінських рішень. Оцінка обсягів і динаміки реалізації продукції та послуг.
Аналіз виконання договірних зобов‘язань по поставкам: обсяг, строки, асортимент, якість.
Значення та завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг. Перевірка
відповідності прийнятих завдань з обсягу виробництва та реалізації продукції вимогам ринку.
Оцінювання виконання планів виробництва, постачання та реалізації продукції, динаміки
обсягів виробництва. Визначення основних факторів, що вживали на загальні обсяги
виробництва та реалізації продукції протягом останніх років та за звітний період. Аналіз
асортименту і структури випуску продукції. Аналіз якості продукції.
Сутність, завдання і джерела аналізу трудових ресурсів підприємства. Організаційноінформаційна модель налізу трудових ресурсів. Визначення абсолютної та відносної
забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз показників, що характеризують рух
робочої сили. Аналіз використання робочої сили і робочого часу. Аналіз ефективності
використання робочої сили, аналіз продуктивності праці, резерви зростання продуктивності
праці і визначення заходів щодо їх реалізації.
Значення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу витрат на
підприємстві. Класифікація видів витрат і об‘єктів аналізу. Система показників рівня витрат і
собівартості продукції. Загальна схема формування витрат підприємства та їх аналізу. Напрямки
аналізу витрат на підприємстві за їх елементами та статтями калькуляції, за залежністю від
обсягу виробництва й збуту продукції, за місцями виникнення витрат, за об‘єктами калькуляції.
Аналіз собівартості продукції за статтями витрат. Аналіз матеріальних витрат. Аналіз витрат на
заробітну плату й використання фонду оплати праці.
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Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів
діяльності підприємства. Місце прибутку в системі узагальнюючих вартісних показників, його
значення в оцінці та стимулюванні економічної ефективності роботи підприємства. Балансовий
прибуток і його складові. Вплив окремих груп фінансових результатів на розмір балансового
прибутку. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг). Аналіз факторів зміни прибутку від
реалізації. Аналіз доходів і збитків, що не плануються. Оцінка втрачених можливостей
збільшення прибутку й причини цього. Аналіз розподілу прибутку. Визначення суми чистого
прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства.
Взаємозвʼязок фінансового стану підприємства й результатів його виробничої та збутової
діяльності. Характеристика бухгалтерського балансу як основного джерела інформації для
оцінки фінансового стану підприємства: зміст, оцінка й аналітичне значення окремих статей
балансу. Аналітичне групування статей. Оцінка фінансового стану підприємства. Визначення
платоспроможності підприємства за балансом та іншими джерелами інформації. Поточна і
очікувана платоспроможність. Фактори, що впливають на фінансовий стан організації. Основні
заходи для стабілізації фінансового стану підприємства.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 Облік і аудит. – Житомир: ПП
«Рута», 2003. – 680 с.
2. Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово- господарської
діяльності підприємств: навч. посіб./ О. І. Гадзевич. - К.: Кондор, 2007. -180 с.
3. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток
та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ,
2003. — 556 с.
4. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства / Вид .2-ге пер. та доп:
навч. посіб. / Т. Д. Костенко та ін. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 400 с.
5. Ковальчук К.Ф Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних
ситуацій.: навчальний посібник./ К.Ф.Ковальчук - К.: Центр учбової літератури, - 2012. - 326с.
6. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для
самостійого вивчення дисципліни – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. -208 с.
7. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. / О. Кононенко. – Харків: Фактор, 2005. –
340 с.
8. Любушин Н.П. Економічний аналіз. Підручник / Н.П. Любушин. — К.: Юнити, 2010. –
576 с.
9. Марченко О.І. Економічний аналіз: навч. посіб. для студ. екон. спец. / О.І. Марченко ;
Терноп. нац. екон. ун-т. - 2-ге вид., без змін. - Т. : Крок, 2010. - 495 с.
10. Тринька Л.Я. Економічний аналіз: навч.-метод. посіб. / Л.Я. Тринька, О.В.
Липчанська. - К. : Алерта, 2013. - 567 с.
11. Черниш С.С. Економічний аналіз. Навчальний посібник ./ С.С. Черниш. – К.: ЦУЛ,
2010. – 312 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Ділова англійська мова
1. КОД: ВБ 1.4.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 8
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4. ЛЕКТОР: к.пед.н., доц. Чуфарлічева А.Ю.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність спілкуватися іноземною мовою.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Мати навички письмової та усної професійної комунікації
державною й іноземною мовами.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Англійська мова, Англійська мова за професійним спрямуванням.
8. ЗМІСТ КУРСУ: Навчальна дисципліна «Ділова АМ» пропонує здобувачам вищої освіти
удосконалення вмінь та навичок в реальних ситуаціях іншомовного спілкування (діалогічного та
монологічного) в межах матеріалу передбаченого програмою. На цьому етапі здійснюється
поглиблене вивчення спеціальної термінології на основі таких професійно-орієнтованих тем
ділової сфери спілкування, а саме:«Складання контракту на купівлю (продаж) англійською
мовою»,«Економічна та юридична термінологія у контексті мови, що вивчається»,«Складові
контракту та специфічні умови», «Написання угоди англійською»,«Змістовність, сильні сторони
та пропозиції щодо покращення тексту аутентичного типу»,«Вирішення складних питань
засобами іноземної мови», «Консалтинг як аналіз та обґрунтування перспектив розвитку з
урахуванням проблем клієнта в контексті англійського ділового мовлення». Така робота є
необхідною для формування й розвитку в майбутніх фахівців навичок та умінь ділового
англійського мовлення.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Шахмалова Н.А. Сучасна ділова англійська мова: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. –
164 с.
2. Тарнопольський О.Б., Кожушко С.П. Ділові проекти. Підручник для студентів вищих
навчальних закладів економічного профілю. Вінниця: Нова Книга, 2007. – 328 с.
3. Биконя О.П. Ділова англійська мова. Навчальний посібник. - Вінниця: Нова книга,
2010. – 312 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: практичні заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: англійська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Англійська мова за професійним спрямуванням
1. КОД: ВБ 1.5.
2. РІК НАВЧАННЯ: 2-4
3. СЕМЕСТР: 4-7
4. ЛЕКТОР: к.пед.н., доц. Чуфарлічева А.Ю.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність спілкуватися іноземною мовою.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Мати навички письмової та усної професійної комунікації
державною й іноземною мовами.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Англійська мова.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Навчальна дисципліна «АМ за професійним спрямуванням» пропонує здобувачам вищої освіти
удосконалення вмінь та навичок в реальних ситуаціях іншомовного спілкування (діалогічного та
монологічного) в межах матеріалу передбаченого програмою. На цьому етапі здійснюється
поглиблене вивчення спеціальної термінології на основі таких професійно-орієнтованих тем
ділової сфери спілкування, а саме: «Індустрія гостинного бізнесу в контексті англійського
ділового мовлення», «Типи розміщення та міжнародна класифікація готелів», «Професії у сфері
готельного бізнесу - європейська модель професійного зростання», «Служби безпосереднього
обслуговування клієнтів (приймання, реєстрація та розміщення, обслуговування та
89

відправлення) в контексті професійного англійського мовлення», «Світові мережі готелів та
мотелів, організаційна модель готельного бізнесу у контексті професійного ділового
англійського мовлення». Така робота є необхідною для формування й розвитку в майбутніх
фахівців навичок та умінь професійно спрямованого англомовногоспілкування.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Rekun N.M. First Steps In Business English: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2010. –
64 с.;
2. Tarnopolsky O. Professional Basics = Речі першої професійної необхідності. – Вінниця:
Нова Книга, 2016. – 304 с.
3. Биконя О.П. Ділова англійська мова. Навчальний посібник. - Вінниця: Нова книга,
2010. – 312 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
практичні заняття, самостійна робота
11. МОВА НАВЧАННЯ: англійська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Економічна діагностика
1. КОД: ВБ 1.6.
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:
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Сутність економічної діагностики, її види. Економічна діагностика як розпізнавання стану
підприємства за непрямими і прямими ознаками. Місце економічної діагностики в системі
управління підприємством. Економічна діагностика і техніко-економічний аналіз: спільні риси і
відмінності. Основні чинники, що обумовлюють виокремлення економічної діагностики в
окрему галузь знань і сферу діяльності. Види економічної діагностики, їх загальна
характеристика. Методичний апарат та інструментарій економічної діагностики. Використання
методів, що основані на кількісній оцінці стану: зіставлення, порівняння, індексний,
пофакторний тощо. Економіко-математичні методи, сфера їх використання.
Зміст діагностичних процесів в галузі оцінювання конкурентного середовища підприємства.
Система показників оцінки конкурентного середовища підприємства. Вибір і оцінка
стратегічної позиції підприємства на ринку. Оцінка привабливості стратегічних зон
господарювання підприємства на ринку. Оцінка конкурентного статусу підприємства на ринку.
Особливості управління портфелем стратегічних зон господарювання підприємства на ринку.
Конкуренція як основний зміст відносин між підприємствами в умовах ринку. Параметри
оцінки конкурентів. Визначення пріоритетних конкурентів на ринку. Підходи до аналізу
конкурентів. Карта стратегічних груп як інструмент аналізу внутрішньогалузевої конкуренції.
Результати аналізу стратегічних груп та їхнє застосування. Джерела й методи одержання
інформації для аналізу діяльності конкурентів. Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці
протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку.
Конкурентоспроможність підприємства: сутність, проблеми визначення й оцінки. Поняття
конкурентоспроможності підприємства. Еволюція поглядів щодо джерел конкурентних переваг.
Оцінка
конкурентоспроможності
підприємства
за
М.
Портером.
Ринкова
конкурентоспроможність. Конкурентний статус підприємства, його оцінка. Конкурентний
статус у визначенні І. Ансоффа, методичні аспекти обчислення його рівня.
Конкурентоспроможність продукції: сутність і особливості оцінки. Основні аспекти визначення
конкурентоспроможності продукту: корисність, ціна споживання та здатність пропозиції.
Особливості оцінки конкурентоспроможності продукції порівняно з конкурентоспроможністю
підприємства. Інформаційна база оцінки. Процедура оцінки конкурентоспроможності
промислової продукції. Основні етапи 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 концепції підприємства та їх
відображення у методичних підходах до оцінки майна. Затратна оцінка майна. Ціна майна, що
«входить» у баланс і «виходить» з балансу. Фізичне, функціональне, технологічне й економічне
старіння майна і врахування його зношеності у відновній оцінці. Ліквідаційна оцінка майна
підприємства-банкрута. Справжня економічна вартість підприємства як цілісного майнового
комплексу.
Сутність управлінської діагностики та організація її проведення. Управлінська діагностика як
особлива дослідницька діяльність. Своєрідність проведення діагностики й можливостей
використання попередніх результатів. Систематизація інформації для дослідження. Діагностика
структури управління та якості управлінських рішень. Ознайомлення з формальною
організаційною структурою, визначення її типу. Оцінка відповідності оргструктури стратегії
підприємства. Оцінка параметрів: гнучкості, надійності, оперативності, якості рішень.
Поняття виробничого потенціалу. Характеристики виробничого потенціалу підприємства.
Системні характеристики. Структурні характеристики. Кількісні характеристики. Якісні
характеристики. Історичні умови формування та функціонування виробничого потенціалу.
Соціально-економічні наслідки його використання. Оцінювання виробничого потенціалу.
Ресурсний, структурний і цільовий підходи до визначення виробничого потенціалу. Показники
оцінки виробничого потенціалу. Результати оцінки ВП та їхнє застосування.
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Основні моделі фінансової діагностики, їх характеристика. Дескриптивні, предикативні і
нормативні моделі фінансової діагностики, їх сутність, особливості і сфера використання.
Методичні проблеми дескриптивних моделей. Побудова системи аналітичних коефіцієнтів,
методика їх обчислення і способи оцінки. Предикативні моделі
у прогнозуванні майбутнього фінансового стану. Система показників фінансового стану
підприємства. Діагностика за показниками ліквідності, фінансової стійкості, обіговості,
рентабельності.
Економічна безпека підприємства: сутність, основи оцінки. Поняття економічної безпеки
підприємства. Конкретизація поняття безпеки за різними ознаками. Економічна безпека
підприємства як стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів.
Функціональні складові економічної безпеки: фінансова, техніко-технологічна, інформаційна та
інші. Методичний апарат діагностування економічної безпеки.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Загорна Т.О. Економічна діагностика: Навчальний посібник./ Загорна Т.О. -К.Центр
учбової літератури,2007.
2. Євдокимова Н.И, Економічна діагностика: Навч.-метод. посібник дл сам ост. вивч.
дисципліни./ Євдокимова Н.И -К.КНЕУ,2009.
3. Осипов В.І. Економіка підприємства: Підручник./ Осипов В.І – Одеса: Маяк, 2005.
4. Касич А.О. Моделювання розвитку виробничо-економічних систем // Регіональні
перспективи, — 2009. - № 2-3 (9-10).
5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. / Коробов М.Я.
— К.: Знання, 2009.
6. Кравченко В.Ф. Организационный инжиниринг / В.Ф.Кравченко, Е.Ф.Кравченко,
П.В.Забелин. - М.: ПРИОР, 2009.
7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. / Савицкая Г.В. —
Минск: Новое знание, 2012.
8. Теория экономического анализа: Учебник / М.И.Баканов, А.Д.Шеремет. — 4-е 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)
Маркетинг
1. КОД: ВБ 1.7.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: к.е.н., ст. викл. Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність до
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність виявляти ініціативу та
підприємливість; здатність діяти відповідально та свідомо.
Спеціальні: Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та
біржової діяльності; здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів ринкових відносин;
здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур; здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
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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; вміти працювати
в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;
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; знати основи
бізнес-планування, оцінювання кон‘юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких,
торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Вступ до 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.
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) тощо.
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 від нього, 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 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.
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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.
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).
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.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Бородкіна, Н. О. Маркетинг: навч. посібник / Н. О. Бородкіна; за ред. Г.В. Осовської. –
К.: Кондор, 2007. – 362с.
2. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2007. – 720 с.
3. Григорчук Т.В. Маркетинг. Частина друга: Навч. посіб. для дистанційного навчання. /
Т.В. Григорчук – К.: Університет «Україна», 2007. – 380 с.
4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. Под. ред. С.
Г. Божук. — СПб.: Питер, 2006. — 464 с.
5. Маркетинг: Підручник / За ред. А.О.Старостіної. – К.: Знання, 2009. – 1070 с.
6. Новітній маркетинг: навч. посіб./ Є. В. Савєльєв, С. І. Чеботар, Д. А. Штефанович та
ін.; за ред. Є.В. Савєльєва. – К.: Знання, 2008. – 420с.
7. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: підруч. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.
8. Романенко Л.Ф. Маркетинг: Навч. посіб. для дистанційного навчання. – К.:
Університет «Україна», 2005. – 248 с.
9. Руделіус В. Маркетинг (2-ге) 3-тє українське видання. / В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О.
Бабенко та ін. – К.: Консорціум із удосконалення менеджмент освіти,2008.–648 с.
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: 2
3. СЕМЕСТР: 4
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.
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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),
Менеджмент, Товарознавство.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття і сутність логістики. Походження терміна, сучасні визначення логістики.
Передумови, причини та етапи становлення логістики. Мета та завдання логістики. Рівні
формування логістики. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики. Роль логістики у
реформуванні економіки України.
Засади сучасної концепції логістики. Концептуальна основа інтеграції логістики.
Системний підхід як методологічна база логістики. Логістика як сфера компетенції, що пов‘язує
компанію з її споживачами та постачальниками і сприяє підвищенню конкурентоспроможності.
Оперативні цілі логістики. Базові характеристики 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. Характеристика потокових
процесів у логістиці. Поняття та показники потоків, їх класифікація. Логістичні операції з
потоками. Загальні схеми взаємодії потоків. Інтегровані логістичні потоки. Критерії
оптимального управління інтегрованими потоками.
Логістичні процеси і логістична діяльність. Функціональні області логістики. Організація
логістичної діяльності. Основні логістичні функції, їх розподіл між різними учасниками
логістичного процесу та між різними службами підприємства. Інфраструктура логістичних
процесів.
Логістична місія та логістичне середовище фірми. Визначення та місце логістичного
менеджменту. Інтеграція функцій управління бізнес-процесами в рамках логістичного
менеджменту. Логістичний мікс «7R». Взаємодія логістичного менеджменту з маркетингом,
фінансами та виробничим менеджментом. Логістика і стратегічне планування. Звʼязок логістики
з основними функціональними сферами бізнесу. Види організаційних структур управління
логістикою.
Традиційна і логістична концепції організації виробництва. Варіанти управління
матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих логістичних систем. Мікрологістичні
системи МRР, МRР-1, МRР-2, ERР, КАНБАН, ОПТ, «lean production». Ефективність
застосовування логістичного підходу при управлінні матеріальними потоками на виробництві.
Організація дистрибуції матеріалів та готової продукції. Традиційний та логістичний
підходи до управління розподілом матеріалів та готової продукції. Логістичні
канали та логістичні ланцюжки. Логістичні посередники, їх класифікація, координація та
інтеграція. Проектування дистрибутивних систем та особливості управління матеріальними
потоками в них. Ефективність застосовування логістичного підходу при управлінні
матеріальними потоками в сфері обігу.
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Технологія роботи з клієнтами. Технологічна схема обробки замовлень. Логістичні
принципи обслуговування. Поняття логістичного сервісу. Формування системи логістичного
сервісу. Залежність витрат на сервіс від рівня сервісу. Методи оцінки рівня логістичного
сервісу. Критерії якості логістичного обслуговування. Логістика сервісного відгуку – SRL.
Роль складів при виробництві і розподілі продукції. Сучасні тенденції формування
складської мережі. Типові логістичні рішення при оптимізації складської підсистеми.
Розподільчі центри та їх розміщення. Забезпечення єдності складського процесу з транспортом.
Способи перевезення, тарифікація та визначення витрат на перевезення. Вибір перевізника.
Структура та обсяги логістичних витрат, їх вплив на ринкову вартість продукції.
Співзалежність складових логістичних витрат. Підвищення ефективності виробництва продукції
та послуг за рахунок управління логістичними витратами. Концепція мінімізації загальних
витрат підприємства. Логістика як фактор підвищення фінансової стійкості та
конкурентоспроможності підприємства. Вплив логістики на доходність 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. И
доп.]. – 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)
Проектний аналіз
1. КОД: ВБ 1.9.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР: к.пед.н., доц. Яковенко О.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.

синтезу;

здатність
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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 і завдання, змістовна
наповнюваність курсу. Методологія проектного аналізу. Концепція та базові принципи
проектного аналізу. Концепція проекту. Відмінність проекту від програми і плану.
Концепція та поняття життєвого циклу проекту. Підходи до поділу проекту на складові
елементи. Фази та стадії проектного циклу. Передінвестиційна фаза проекту. Підбір інформації,
виявлення та дослідження нових потенційних інвестиційних можливостей. Вибір цілей проекту
та його завдань на стадії ідентифікації. Характеристика робіт з макро- та мікроаналізу. Мета
проекту. Зміст робіт на попередньому етапі та етапі додаткових досліджень стадії підготовки
проекту. Склад досліджень на стадії розробки та експертизи. Розробка функціональної схеми
обʼєкта проектування.
Поняття вигід і затрат у проектному аналізі. Методичні підходи до визначення цінності
проекту. Методика розрахунку додаткових вигід і затрат за проектом. Порядок розрахунку вигід
і затрат у грошовому вимірі. Явні витрати та вигоди, їх використання для прийняття рішень.
Необхідність оцінки неявних вигід і затрат у разі оцінки проектів, їх кількісна оцінка.
Необхідність урахування зміни вартості грошей у часі при аналізі проектів. Поняття
майбутньої і теперішньої вартості. Поняття норми прибутку, ставки процента. Простий і
складний процент, його вплив на майбутню вартість. Обчислення майбутньої вартості грошей.
Операції компаундування та дисконтування. Вплив на величину теперішньої вартості строку
життєвого циклу проекту та ставки процента. Майбутня і теперішня вартість ануїтету, її
використання у проектних розрахунках. Розрахунок вартості грошей за різних умов
інвестування. Підходи до визначення процентної ставки проекту.
Характеристика методів оцінки ефективності інвестицій. Вибір критеріїв прийняття
проектних рішень. Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Характеристика
стандартних фінансових критеріїв: економічний зміст, обмеження, переваги і недоліки,
застосування у практиці оцінки проектних рішень інтегральних показників (чистої теперішньої
вартості, коефіцієнта вигоди-затрати, внутрішньої норми дохідності, періоду окупності,
еквівалентного ануїтету, ефективності витрат).
Поняття ризику та невизначеності. Необхідність урахування рівня невизначеності під час
прийняття проектних рішень. Характеристика систематичних і несистематичних ризиків
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проекту, можливість їх впливу та усунення під час підготовки та реалізації проекту.
Класифікація ризиків. Види ризиків на різних стадіях підготовки і реалізації проекту. Причини
виникнення технічних, політичних, маркетингових, фінансових ризиків, їх ознаки. Наслідки
функціональних ризиків. Мета аналізу ризику. Якісний та кількісний аналіз ризику. Процедура
експертного аналізу ризику. Аналіз ризику методом побудови дерева рішень. Аналіз чутливості
проекту, методика його проведення.
Мета і завдання маркетингового аналізу проекту. Взаємозвʼязок маркетингового аналізу
та інших функціональних аспектів проектного аналізу. Інформаційна база проведення
маркетингового аналізу. Стадії маркетингового дослідження проектних рішень. Визначення меж
та якісного складу аналізу ринку, аналіз маркетингової ситуації на ринку продукції проекту.
Концепція попиту у проектному аналізі. Характеристика етапів маркетингового дослідження
ринку. Зміст аналізу макросередовища у маркетинговому аналізі проекту.
Мета і завдання технічного аналізу проекту. Межі проведення аналізу технічної
життєздатності проекту. Складові технічного аналізу. Основні аспекти та порядок проведення
технічного аналізу проекту. Зміст аналітичної роботи на різних етапах технічного аналізу
проекту. Основні критерії визначення раціонального розміщення проекту. Поняття масштабу
проекту. Вимоги та чинники, які впливають на вибір технології. Принципи визначення потреби
в устаткуванні. Роль інфраструктури проекту при його технічній оцінці. Ідентифікація
інфраструктури обʼєкта проектування. Формування проектної команди.
Мета та завдання інституційного аналізу. Методичний апарат та інструментарій
інституційного аналізу, його елементи. Характеристика зовнішнього середовища проекту.
Правова база, політичні фактори, в межах яких реалізовуватиметься та експлуатуватиметься
проект.
Державна
політика,
макроекономічне
регулювання
і
регламентація
зовнішньоторговельної діяльності. Характеристика сильних і слабких сторін організаційучасниць 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)
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3.2.1 Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність: ІТ-підприємництво»

Обов’язкові компоненти
Основи філософських знань
1. КОД: ОК 1.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: к.філос.н., доц. Запорожченко О.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; прагнення до
збереження навколишнього середовища; 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: Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та
реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення
безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; демонструвати
здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і
досягнень суспільства.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: 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.
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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:
15. Арутюнов В. Філософія [Навчально-методичний посібник] – К., 2008.
16. Бичко А. Історія філософії. Підручник.-К., 2001.
17. Бичко І. Філософія. Підручник. - К., 2006.
18. Горлач М.І. Філософія: підручник. - Харків, 2000.
19. Горський В.С. Історія української філософії. Навч.посіб. - К., 2001.
20. Історія філософії: підручник / А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г. Табачковський. - К.,
2001.
21. Надольний І.Ф. Філософія: посібник.-К., 2004.
22. Основи філософських знань: Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство :
підручник / під ред. М. І. Горлач, Г. Т. Головченко. – К., 2008.
23. Причепій Є. Філософія: Підручник. - К., 2007.
24. Симоненко С., Сулим О. та ін. Основи філософії. Навчальний посібник. –К., 2017.
25. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К.,
2005.
26. Філософський енциклопедичний словник.- К., 2002.
27. Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж: Навч. посіб. / Н. Хамітов,
Л. Гармаш, С. Крилова. - К., 2006.
28. Чижевський Д. Нариси з історії філософи в Україні / Д. Чижевський // Твори. В 4 т. /
під заг. ред. В. Лісового. - К., 2005.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
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:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Мати навички письмової та усної професійної комунікації
державною й іноземною мовами.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс української мови.
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
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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:
5. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / А.К.
Мойсієнко, О.В. Бас-Кононенко, В.В. Бондаренко та ін. – К .: Знання, 2010. – 270 с.
6. Cучасна українська мова. Морфологія.: підручник / За ред. А. К. Мойсеєнка. – К. :
Знання, 2013. – 524 с.
7. 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.
8. 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.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
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: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Мати навички письмової та усної професійної комунікації
державною й іноземною мовами.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Українська 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 бібліографіїю. Цитація. Правила цитування.
Посилання. Правила оформлення посилань. Бібліографічний пошук. Укладання бібліографії.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
6. 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.
7. Семеног О.М. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. посіб. / О.М.
Семеног, О.Л. Фаст. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 220 с.
8. 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»).
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9. Фундаментальні цінності академічної доброчесності : пер. з англ. / Міжнародний
центр академічної доброчесності. – 2019. – 39 с.
10.
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
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
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:
Загальні: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної
і правової держави.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс історії.
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 полiтичному 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 адміністративно-територіальний
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.
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Українська культура ХХ- початку ХХІ ст. Європейські тенденції в культурній політиці
України. Сучасні здобутки української культури. Постмодернізм і українська культура.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
10.
Калакура Я. С. Ментальний вибір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О.
Рафальський , М. Ф. Юрій. – К. : Ґенеза, 2017. – 560 с.
11.
Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів /
Відп. ред. В. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 258 с.
12.
Мельник А.І. Історія України. Навчальний посібник. – К. :ЦУП, 2018.
13.
Бойко О.Д. Історія України.– 7-е вид. – К.: Академія, 2018.
14.
Мицик Ю., Бажан О. Історія України. – К.: Кліо, 2015.
15.
Пальм Н. Д. Історія української культури : навч. посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є.
Гетало. – Харьків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 296 с.
16.
Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький. – К. : Знання,
2007. – 680 с.
17.
Терещенко Ю.І.. Україна і європейський світ: Нариси історії від утворення
Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К.: Перун,1996. – 496 с.. 1996.
18.
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.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Права людини та громадянське суспільство в Україні
1. КОД: ОК 5.
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 3
4. ЛЕКТОР: ст.викл. Метіль А.С.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; прагнення до
збереження навколишнього середовища; здатність діяти відповідально та свідомо; 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 вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної
і правової держави; демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних,
культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; знати нормативно-правове
забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати
його на практиці.
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
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громадянина. Захист прав та свобод людини і громадянина в Україні. Права людини як галузь
міжнародного права.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
6. Запари С.І. Правознавство: навчальний посібник / Суми: ВТД «Університетська
книга», 2009. 604 с.
7. Мартинюк Р. С. Теорія прав людини: навчальний посібник / Острог: Видавництво
Національного університету ―Острозька академія‖, 2009. 218 с.
8. Чорна К.І. Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: методичний посібник / Кіровоград: Імекс-ЛТД,
2014. 260 с.
9. 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 «Артмедія прінт», 2017. 272 с.
10.
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.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
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:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; навички
використання інформаційних і комунікаційних технологій.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Використовувати сучасні комп‘ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності.
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:
6. Інформатика. Комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології: Підручник для студентів
вищих навч. закладів / За ред. О. І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002.
7. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі :
Навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна / Вінниця, ТОВ «Планер». – 2011. – 220 с.
8. 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
9. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н. В. Морзе. – К. :
Видавнича група BHV, 2006. – 298 с
10.
Самсонов В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій: Навч. посібник / В. В.
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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
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Англійська мова
1. КОД: ОК 7
2. РІК НАВЧАННЯ: 1, 2
3. СЕМЕСТР:1, 2, 3
4. ЛЕКТОР: Крюкова О.І, Слободяк С.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність спілкуватися іноземною мовою.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Мати навички письмової та усної професійної комунікації
державною й іноземною мовами.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс англійської мови.
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.). Лексико105

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:
8. Clive Oxenden, Christina Latham-Koening. New English File. Elementary Student‘s Book. –
Oxford University Press, 2016. – 163p.
9. Clive Oxenden, Christina Latham-Koening. New English File. Elementary Work Book. –
Oxford University Press, 2016. – 79p.
10.
Clive Oxenden, Christina Latham-Koening. New English File. Pre-intermediate
Student‘s Book. – Oxford University Press, 2016. – 160p.
11.
Clive Oxenden, Christina Latham-Koening. New English File. Pre-intermediate Work
Book. – Oxford University Press, 2016. – 79p.
12.
Murphy R. English Grammar in Use. – CUP, 2001. – 350p.
13.
Virginia Evans. New Round-Up Grammar Practice 2. – Longman, 2010. – 160p.
14.
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).
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Екологія
1. КОД: ОК 8.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1.
3. СЕМЕСТР: 2.
4. ЛЕКТОР: к.п.н., доц. Граматик Н.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні:
- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
- Здатність приймати обґрунтовані рішення;
- Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни;
спеціальні:
- Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні
екологічних проблем;
- Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у
сфері екології, охорони довкілля;
- Здатність застосовувати методологію екологічної освіти і виховання в загальноосвітніх
навчальних закладах;
- Здатність до організації робіт, пов‘язаних із захистом довкілля та оптимізацією
природокористування;
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
студент повинен знати:
- основні теоретичні положення сучасної екології;
- основні екологічні терміни, поняття, фактори, закони;
- особливості будови і закономірності функціонування біосфери;
- умови стабільності біосфери, її біогеохімічні цикли;
- причини, наслідки і шляхи усунення локальних, регіональних і глобальних криз;
- стан природних ресурсів та їх використання;
- основні форми й особливості антропогенного впливу на довкілля;
- основи раціонального природокористування і охорони компонентів біосфери;
- особливості екологічного стану України і її регіонів;
- нормативні документи і закони України про охорону довкілля;
- особливості й значення міжнародних зусиль у вирішенні екологічних проблем націй,
регіонів і світу;
- міжнаціональний характер сучасних еколого-соціальних і екологічних криз та
надзвичайних ситуацій;
- основні принципи національної та глобальної екополітики;
- роль і значення екологічної освіти і виховання в покращенні екологічного стану
навколишнього середовища.
Студент повинен уміти:
- застосовувати базові фундаментальні екологічні знання при формуванні особистого
ставлення до екологічних проблем світу, рідного краю;
- визначати приблизний ступінь екологічного ризику;
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ефективно користуватися екологічними довідниками, національними законодавчими і
нормативними документами про охорону довкілля;
- формулювати практичні пропозиції щодо покращення екологічного стану довкілля;
- приймати практичні рішення з урахуванням реальної екологічної ситуації;
- виконувати функції членів громадських природоохоронних організацій, брати участь у
громадських екологічних експертизах;
- вести природо-виховну роботу серед учнівської молоді, населення.
7. ПЕРЕКВІЗИТ: Основи біології, фізика, безпека життєдіяльності з основами охорони праці.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
І. Основи теоретичної екології.
Визначення, предмет, завдання й значення екології.
Основні методи екологічних досліджень. Історичний нарис виникнення, становлення та
розвитку екології як науки. Сучасний стан, структура екології, її зв‘язок з іншими
дисциплінами, роль у житті суспільства.
Організм та середовище. Аутекологія. Екологічні фактори та їх класифікація. Абіотичні
фактори. Біотичні фактори. Динамічна класифікація екологічних факторів. Антропічні фактори:
прямий та непрямий вплив.
Принцип оптимуму. Закон толерантності. Організми регулятори. Закон Гаузе. Закон
екологічної ніші.
Популяція. Демекологія. Структури популяції: просторова, вікова, статева, генетична,
ієрархічна. Закон Харді-Вайнберга. Стратегія популяцій як типів пристосувань до умов
навколишнього середовища.
Угруповання та екосистеми. Синекологія – наука про екосистеми. Біоценоз, біогеоценоз та
екосистеми. Трофічна структура. Ланцюги живлення. Екологічні піраміди. Сукцесії, еволюція
екосистем. Біосфера. В.І. Вернадський про живу речовину. Роль людини в біосфері. Ноосфера.
ІІ. Прикладні аспекти екології.
Охорона біосфери. Антропічний вплив на навколишнє середовище. Парниковий ефект,
проблеми озонової діри і кислотних дощів. Опустелювання. Проблеми перенаселення,
перевиробництва і перезабруднення.
Загальний стан природних ресурсів планети. Поняття про нормативні показники
забруднень (ГДК, ГДВ, ГДС, ГДН).
Екологічні проблеми повітряного середовища та його охорона. Охорона тваринного і
рослинного світу. Заповідна справа.
Екологічні проблеми й шляхи їх вирішення в галузях: енергетики. Сільського і лісового
господарства, промисловості, транспорту.
Урбоекологічні проблеми.
Екологічні засади використання природно-ресурсного потенціалу України. Поняття про
екологічну безпеку і безпеку життєдіяльності.
ІІІ. Екологічні проблеми України і її регіонів.
Сучасний стан навколишнього природного середовища України. Причини розростання
екологічної кризи. Наслідки аварії на ЧАЕС. Екологічний рух на Україні.
Участь України в Міжнародній природоохоронній діяльності.
ІV. Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі.
Проблеми взаємозв‘язку суспільства та природи. Етноекологічні проблеми. Роль та
завдання екологічної освіти та виховання. Забезпечення безперервності цього процесу.
Екологічна культура. Міжнародна діяльність в галузі збереження біосфери і цивілізації. Участь
України у міжнародному співробітництві в галузі охорони природи.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
-
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8. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: Теорія та практикум. –
К.: Лібра, 2002.
9. Злобін Ю.А. Загальна екологія: навч. посібник / Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей. – Суми:
Університетська книга, 2003. – 416 с.
10. Кучерявий В.П. Екологія. Екологія. – Львів: Світ, 2000.
11. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія та охорона природи: основні
терміни та поняття // Тлумачний словник-довідник. – К.: Тов-во «Знання»; КОО, 2001.
12. Потіш А.Ф. Екологія: основи теорії і практикум: навчальний посібник для студентів
вищих навч. закл. / А.Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О.Г. Гвоздевський, З.Я. Козак – Львів:
Новий Світ – 2000. – 296 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:
9. Офіційний
сайт
Міністерства
екології
і
природних
ресурсів
України:
http://www.menr.gov.ua/index.html
10. Навчальний сайт з екології; піручники і наукові статті з екології; інформація
загальноукраїнська; словник екологічних термінів: Екологія життя: eco-live.com.ua
11. Освітньо-популярні відеофільми та відеосюжети, акції та заходи: Eco-Stream ecostream.com.ua
12. Національний екологічний центр України: necu.org.ua
13. Журнал «Натураліст»: proeco.visti.net/naturalist/index.cgi
14. Всесвітній фонд дикої природи WWF: www.panda.org
15. Червона книга України: http://redbook-ua.org
16. Екоклуб «Зелена Хвиля»: http://ecoclubua.com/
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень
1. КОД: ОК 9.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
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 до пошуку, оброблення
та аналізу інформації з різних джерел; здатність виявляти ініціативу та підприємливість;
здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 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.
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.
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6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;
вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати
професійних цілей; знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю
забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової
держави; 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; володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і
біржових структур.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс з основ економіки.
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 матеріально-технічному
постачанню. Менеджер по управлінню персоналом.
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.
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 науковопедагогічних кадрів. Поняття, особливості, цілі та завдання науково-дослідної роботи.
Класифікація наукових досліджень. Принципи організації наукового дослідження.
Поняття, мета та завдання науково-дослідної роботи студентів. Види та форми науководослідної 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.
Мета і зміст предметів по економіці підприємства, економічному аналізу, мікро- і
макроекономіці, менеджменту, управлінню виробництвом, бухгалтерському обліку, банківській
справі, аудиту, ін.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
8. Введение в специальность экономиста : учеб. пособие для ВУЗов / Е. Г. Яковенко, Н.
Е. Христолюбова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 302 с.
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9. Вечканов Г.С. Экономическая теория. Для бакалавров и специалистов. 3-е изд., СПб.:
Питер, 2011, 512с.
10.
Климовец, О. В. Введение в специальность экономиста : учеб. пособие / О. В.
Климовец. – Ставрополь : АГРУС, 2007. – 248 с.
11.
Липсиц И.В. Экономика. Учебник для студентов вузов. - М.: Омега-Л, 2013, 607 с.
12.
Слагода В. Г. Введение в специальность. Экономика и управление учебное
пособие. ИНФРА-М, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, Форум, 2007, 176 с.
13.
Христолюбова Н.Е. Яковенко Е.Г. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012, 346с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Математика для економістів
1. КОД: ОК 10.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1, 2
4. ЛЕКТОР: к.пед.н., доц. Івлієва О.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні:
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані
знання в практичних ситуаціях.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 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.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс з математики.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Визначники 2-го і 3-го порядків. Властивості визначників. Мінори та алгебраїчні
доповнення. Загальне означення визначника n –го порядку. Обчислення визначників. Система
лінійних алгебраїчних рівнянь, її сумісність, дослідження сумісності системи за допомогою
рангу матриць. Теорема Кронекера-Капеллі. Методи розв‘язання СЛАР (Крамера, матричний,
Гаусса). Однорідні системи. Невизначені системи та їх розв‘язання. Однорідні системи лінійних
алгебраїчних рівнянь. Проекція вектора на вісь. Системи координат на площині і в просторі
(ПДСК, полярна система координат). Метод координат. Вектори в ПДСК( координати, довжина,
напрямні косинуси)..
Пряма на площині. Загальне рівняння прямої, неповні рівняння. Канонічне та
параметричні рівняння прямої. Пряма, яка проходить через дві задані точки. Рівняння прямої у
відрізках на осях. Пряма з кутовим коефіцієнтом. Кут між двома прямими, умови паралельності
і перпендикулярності двох прямих. Нормальне рівняння прямої. Відстань від точки до прямої.
Площина і пряма у просторі . Способи задання площини. Види рівнянь площини. Пряма у
просторі. Площина і пряма у просторі. Криві другого порядку. Еліпс, гіпербола, парабола. Їхні
властивості, канонічні рівняння. Поняття поверхні другого порядку. Циліндричні, конічні
поверхні, поверхні обертання. Канонічні рівняння.
Поняття послідовності. Границя послідовності. Теореми про границі. Число «e».
Визначені та невизначені вирази. Поняття функції. Класифікація функцій.
Границя функції. Теореми про границі. Перша і друга важливі границі. Число е.
Наслідки. Порівняння нескінченно малих величин, еквівалентні н.м.в. Неперервність
функції, точки розриву та їх класифікація. Похідна, її геометричний, механічний та фізичний
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зміст. Диференційованість та неперервність. Правила диференціювання. Похідні елементарних
функцій. Таблиця похідних. Похідна складеної та оберненої функцій. Похідна функцій, заданих
неявно або параметрично. Логарифмічне диференціювання. Диференціал функції. Застосування.
Похідні та диференціали вищих порядків. Формула Лейбніца. Властивості диференційованих
функцій .Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Формули Тейлора, Маклорена. Правило Лопіталя.
Функції кількох змінних. Основні поняття та означення. Границя. Неперервність.
Частинний і повний приріст. Частинні похідні. Диференційованість. Повний
диференціал. Застосування. Похідна складеної функції. Повна похідна. Диференціювання
неявної функції. Похідні та диференціали вищих порядків. Формула Тейлора. Дотична площина
та нормаль до поверхні. Похідна за напрямом. Градієнт. Екстремум функції двох змінних.
Умовний екстремум. Найбільше і найменше значення функції кількох змінних.
Первісна і невизначений інтеграл. Властивості. Таблиця основних інтегралів. Основні
методи інтегрування. Многочлени. Раціональні функції. Інтегрування раціональних виразів.
Інтегрування тригонометричних функцій. Інтегрування ірраціональних функцій. Задачі, що
приводять до поняття визначеного інтеграла. Невласні інтеграли з нескінченними межами
інтегрування. Ознаки збіжності. Обчислення Невласні інтеграли від необмежених функцій.
Ознаки збіжності. Обчислення. Застосування визначених інтегралів Обчислення площ плоских
фігур. Площа у прямокутних декартових координатах.
Обчислення площі при параметричному заданні контура. Площа криволінійного сектора
у полярних координатах. Довжина дуги кривої. Об‘єм тіла із заданим поперечним перерізом.
Об‘єм тіла обертання. Робота змінної сили. Координати центрів мас плоских областей та дуг
кривих.
Диференціальні рівняння першого порядку. Основні поняття та означення. Задача Коші.
Обвідна сім‘ї кривих. ДР з відокремлюваними змінними, однорідні. Лінійні ДР, рівняння
Бернуллі, у повних диференціалах. Диференціальні рівняння вищих порядків. Основні поняття .
Задача Коші. Диференціальні рівняння, які допускають пониження порядку. Лінійні
диференціальні рівняння. Поняття лінійно незалежної системи функцій. Визначник Вронського.
Лінійні однорідні та неоднорідні ДР. Структура загального розв‘язку. Теорія лінійних
однорідних ДР другого та вищих порядків зі сталими коефіцієнтами. Метод Лагранжа (варіації
довільних сталих) для лінійних ДР другого порядку.
Числові ряди. Основні поняття та означення, збіжність. Властивості ЧР. Достатні ознаки
збіжності знакододатних рядів ( порівняння, Д‘Аламбера, Коші). Альтерновні ряди. Теорема
Лейбниця. Знакозмінні ряди. Абсолютна і умовна збіжності. Функціональні ряди. Основні
поняття та означення. Рівномірна збіжність. Ознака Вейєрштрасса. Властивості рівномірно
збіжних рядів.
Предмет теорії ймовірностей. Алгебра випадкових подій. Означення та властивості
ймовірності та частості. Основні задачі та принципи комбінаторики.
Додавання ймовірностей несумісних подій. Залежні і незалежні події, умовні
ймовірності. Множення ймовірностей. Правило множення та загальне правило додавання
ймовірностей. Незалежність подій. Правило множення незалежних подійФормула повної
ймовірності та Байєса. Приклади розв‘язування задач. Схема та формула Бернуллі. Граничні
теореми у схемі Бернуллі. Теорема Бернуллі.
Види випадкових величин та способи їх завдання. Закони розподілу випадкових величин.
Числові характеристики дискретних випадкових величин. Теореми про математичне сподівання
неперервної випадкової величини. Рівномірний розподіл та його числові характеристики.
Показниковий розподіл та його числові характеристики. Нормальний розподіл, його властивості
, застосування та числові характеристики.
Генеральна та вибіркова сукупності. Проста випадкова вибірка Загальна схема побудови
згрупованого розподілу частот. Емпірична функція розподілу та її властивості Графічне
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зображення статистичних розподілів. Незгруповані дані: полігони частот та частостей,
гістограма Згруповані дані: гістограма і полігон частот. Імовірностний зміст гістограми та
полігону частот.
Загальна, міжгрупова та внутрішньогрупова дисперсії як вимірювачі відповідних
варіацій. Сутність дисперсійного аналізу. Застосування. дисперсійного аналізу.
Функціональний, кореляційний, статистичний зв‘язок. Дослідження кореляційного
зв‘язку. Форма та тіснота зв‘язку. Лінійна кореляція. Множинна кореляція.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
10. Барковський В.В. Барковська Н.В. Математика для економістів: Вища математика. К.: НАУ, 2005.-448с.
11. Бубняк Т.І. Вища математика: Навчальний посібник. − Львів: «Новий світ−2000»,
2007. − 436 с.
12. Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Вища математика: У 2 ч. Ч.1. – К.: КНЕУ, 2001. – 546 с.
Ч.2. – К.: КНЕУ, 2002. – 451 с.
13. Вища математика. Основні означення, приклади, задачі. У 2 кн / За ред. Г.Л.
Кулініча. – К.: Либідь, 2003. Кн.1. Основні розділи. – 400 с. Кн.2. Спеціальні розділи. – 368 с.
14. Вища математика для економістів і менеджерів. Навч. Посібник /В.Р. Кігель, І.М.
Кохановський, Б.І. Голець, О.І. Шаров/ К.:Таксон, 1998.-130с.
15. Высшая математика для экономистов, Учеб. Пособие /Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко,
И.М. Гришин, М.Н. Фридман; Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,
2002.-471с.
16. Гмурман В.Е. Теорія ймовірностей і математична статистика. Учеб. Пособие для
вузов. Узд. 6-е, стер. − М.: Высш. шк., 1998. − 479 с.: ил.
17. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і математична статистика:
Навч.-метод. Посібник. У 2 ч. − Ч.І.Теорія ймовірностей. − К.: КНЕУ, 2000. − 304 с.
18. Практикум по высшей математике для экономистов: Учеб. пос. для вузов/ Кремер
Н.Ш., Тришин И.М. , Путко Б.А. и др..- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Мікроекономіка та макроекономіка
1. КОД: ОК 11.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1, 2
4. ЛЕКТОР: к.пед.н., доц. Яковенко О.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність
застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність виявляти ініціативу та
підприємливість.
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 визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в
підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності; здатність визначати і виконувати
професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
структур; здатність визначати та описувати характеристики організації, аналізувати й
структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
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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.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс з основ економіки.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Мікросистема: поняття, різновиди. Мета, роль і особливості функціонування мікросистем
у ринковій економіці. Матриця ринкових форм. Основні характеристики (ознаки) ринків
досконалої та недосконалої конкуренції. Характеристика дії мікросистем у різних ринкових
ситуаціях.
Поняття потреби, види потреб. Економічні блага, їх класифікація. Поняття корисності, її
особливості та спосіб досягнення. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності як
залежність між кількістю одиниць споживаного блага та рівнем корисності, що досягається
споживачем. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності. Перший
закон Госена. Закон спадної граничної корисності блага, його графічне зображення. Вплив на
поведінку споживача бюджетних обмежень і цін.
Карта байдужості. Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислення.
Наслідок динаміки норми у поясненні форми кривих байдужості. Крайні випадки
взаємозаміщення та взаємодоповнення благ. Бюджетне обмеження і можливості споживача.
Бюджетна лінія: рівняння і графічна побудова. Визначення нахилу бюджетної лінії та кута
нахилу внаслідок зміни цін на блага. Вплив зміни доходу споживача на положення бюджетної
лінії та на процес споживання.
Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Графічний аналіз і
побудова лінії «дохід-споживання». Нахил лінії як свідчення ставлення споживача до благ.
Поняття нормальних і неякісних товарів. Крива Енгеля. Закон Енгеля. Закон Енгеля - Швабе.
Парадокс Гіфена. Ефекти заміщення і доходу як основа побудови функції індивідуального
попиту на благо в ординалістській теорії корисності. Утворення надлишку споживача в
результаті перевищення корисності товарів за ціною. Приріст надлишку споживача як показник
зміни його добробуту. Сукупний надлишок споживача та формування ринкового попиту на
певний товар. Зміна надлишку і втрати в результаті введення податків та дотацій на товари.
Попит на товари в умовах досконало конкурентного ринку. Ринковий попит як сума
індивідуального попиту усіх споживачів певного товару. Зображення попиту: аналітичне,
табличне та графічне. Закон попиту та його пояснення базовими положеннями теорії поведінки
споживача. Цінові та нецінові детермінанти попиту. Зміна величини (обсягу) попиту:
переміщення вздовж функціонально заданої лінії попиту. Зміна попиту в цілому під впливом
нецінових детермінант, його графічна ілюстрація.
Спрощена схема ринково-виробничої системи (вхід, процесор, вихід). Підприємство як
закупівельна система, товаровиробник та продавець. Динамічність зовнішнього середовища і
його вплив на внутрішню динаміку виробництва. Поняття адаптивності, гнучкості та
гомеостатичності у виробничо-ринковій системі. Мотивація поведінки підприємства.
Виробнича функція з одним змінним фактором і її графічне зображення. Правило спадної
віддачі (продуктивності) змінного фактору виробництва. Еластичність виробництва: поняття,
методика обчислення показників, діапазон змін. Обґрунтування управлінських рішень щодо
розширення та згортання виробництва. Виробнича функція з двома змінними факторами. Крива
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однакового продукту (виробничої байдужості) - ізокванта. Карта ізоквант. Заміщення факторів
виробництва. Гранична норма технічного заміщення. Можливі конфігурації ізоквант.
Еластичність заміщення.
Ознаки й умови досконалої конкуренції: атомістичність, відкритість, мобільність
ресурсів, прозорість, однорідність товару тощо. Ринковий попит на продукцію фірми за умов
досконалої конкуренції. Графічне зображення попиту, середнього, граничного і сукупного
доходу підприємства. Максимізаційно-мінімізаційні цілі підприємства у короткотерміновому
періоді. Визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи. Поведінка підприємства за умов
зміни ринкової ситуації.
Ефективність олігополії порівняно з іншими ринковими структурами. Економічні
наслідки олігополії. Можливості державного регулювання за олігополії. Спільні риси та
відмінності монополістичної конкуренції порівняно з досконалою конкуренцією та чистою
монополією. Кількість товаровиробників та диференціація виробів. Умови входження в галузь.
Нецінова конкуренція заданої ринкової структури.
Попит на товар та попит на фактори виробництва. Ринки факторів виробництва, їх
функції в економіці. Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження. Граничний
фізичний продукт виробничого ресурсу. Виробнича функція, витрати виробництва та попит на
фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку товару на похідний попит. Особливості
поведінки підприємства-покупця на монопсонічному та олігопсонічному ринках факторів
виробництва. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва.
Часткова та загальна рівновага. Необхідність визначення ринкової системи як цілого,
дослідження взаємодії та взаємозалежності її частин. Крива виробничих можливостей та
ефективність випуску. Ефективність на конкурентних ринках товарів. Сукупна (зведена)
ефективність конкурентних ринків (при обміні, при використанні вкладень у виробництво, на
ринку товарів). Теорія загальної рівноваги та політика у галузі економіки добробуту. Критерії
оцінки добробуту.
Сучасна економічна теорія про права власності як сукупність санкціонованих норм
поведінки. Трансформування власності та ринкові процеси. Інституціональна природа сучасної
фірми. Загальні, специфічні, інтерспецифічні ресурси фірми. Контрактна концепція фірми.
Трансакційні витрати. Поняття про зовнішні ефекти. Негативні та позитивні зовнішні ефекти.
Суспільні та приватні витрати (вигоди). Коригуючі податки та субсидії.
Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва.
Методологічні принципи побудови системи національних рахунків. Основні макроекономічні
показники. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП:
виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Валовий національний дохід та валовий
національний дохід наявний. Особистий та після податковий дохід. Макроекономічні показники
на чистій основі. Номінальний та реальний ВВП. Поточні та постійні ціни. Темп росту та темп
приросту реального ВВП. Індекс цін (дефлятор ВВП). Інфлювання та дефлювання ВВП.
Зайнятість і безробіття. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Види безробіття:
фрикційне, структурне, циклічне. Повна зайнятість, природне безробіття та потенційний ВВП.
Закон Оукена та втрати економіки від циклічного безробіття. Ринок праці та механізм його
функціонування. Попит, пропозиція і ціна робочої сили. Класична теорія ринку праці.
Кейнсіанська теорія ринку праці. Теорія гнучкого ринку праці. Державна політика зайнятості.
Стимулювальна політика як метод зменшення безробіття та її інфляційні наслідки.
Економічний кругообіг в умовах чистого ринку. Структура моделі економічного
кругообігу. Взаємодія між домогосподарствами і підприємствами на ринку ресурсів та на ринку
продуктів. Роль фінансових посередників в економічному кругообігу. Сукупний попит. Крива
сукупного попиту. Цінові чинники сукупного попиту. Нецінові чинники сукупного попиту та
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вплив їх на його криву. Сукупна пропозиція. Попит на гроші для угод, попит на гроші як активи
та їх графічна інтерпретація. Модель грошового ринку. Порушення та відновлення рівноваги на
грошовому ринку. Банківська система та грошова пропозиція. Модель IS — LM як аналітичний
засіб макроекономічної політики.
Інфляція та її наслідки. Темп інфляції та його обчислення. Види інфляції залежно від її
темпів. Інфляція попиту та інфляція витрат, очікувана та неочікувана інфляція. Стагфляція.
Основні соціально-економічні наслідки інфляції.
Функція споживання. Споживання як функція після податкового доходу. Графік
споживання та заощадження. Середня схильність до споживання та заощадження. Гранична
схильність до споживання та заощадження. Автономне споживання та чинники, які на нього
впливають.
Інвестиційна функція. Роль інвестицій в економіці. Відсоткова ставка як чинник
інвестиційного попиту. Номінальна та реальна відсоткові ставки. Відсоткова ставка і чиста
прибутковість інвестицій. Крива сукупного попиту на інвестиції. Чинники автономних
інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту. Мультиплікатор інвестицій. Сутність
мультиплікатора. Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на ефект
мультиплікатора.
Сукупні видатки і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу
«видатки — випуск». Фактичні та заплановані видатки. Модель «кейнсіанський хрест».
Заплановані та незаплановані інвестиції. Ринок позичкового капіталу та його роль у
забезпеченні рівноваги між заощадженнями та інвестиціями. Сукупні видатки і потенційний
ВВП. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних видатків. Фактори економічного
зростання. Виробнича функція. Трансформація виробничих факторів у продукт. Внесок окремих
факторів у економічне зростання. Залишок Солоу. Економічне зростання на основі моделі AD—
AS і кривої виробничих можливостей. Модель економічного зростання Солоу.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 211 с.
17. Микро-, макроэкономика. Практикум. /Под общей ред. Огибина Ю.А. Д. - СПб.:
«Литера Плюс», 2003 - 512 с.
18. Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. / С.М Панчишин. –
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19. Податкова політика України: стан, проблеми, перспективи: Монографія. – За ред.
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Таксон, 2004. – 348 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота
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11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Товарознавство
1. КОД: ОК 12.
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: Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів ринкових відносин; здатність
визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній,
біржовій діяльності.
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; оцінювати характеристики товарів і послуг у
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс з основ економіки.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Загальне уявлення про товарознавство, методи пізнання корисності і споживної цінності
товарів, закономірностей формування асортименту та вимог до якості, забезпечення
ефективного їх виробництва, обігу та споживання. Об‘єкт, предмет, методи та основні категорії
товарознавства. Історичні аспекти розвитку товарознавства. Роль товарознавства в процесах
забезпечення споживчих властивостей на всіх етапах товароруху. Виокремлення споживчих
властивостей для товарної одиниці та партії. Споживчі комплекси. Система нормативної
документації на харчові продукти та непродовольчі товари. Система регламентування та
контролю безпечності харчових продуктів та непродовольчих товарів.
Загальні поняття і роль класифікації в наукових дослідженнях. Категорії класифікації і
систематика товарів. Елементи наукової класифікації товарів. Цілі і види класифікації товарів.
Ознаки класифікації товарів: якісні та кількісні. Розряди класифікації: вищі, середні, нижчі.
Методи класифікації: ієрархічний і фасетний, їх застосування в товарознавстві. Система
класифікації і класифікатори, їх використання в сфер.
Поняття про класифікацію та асортимент товарів. Принципи формування асортименту і
структури харчових продуктів та непродовольчих товарів. Класифікаційні ознаки товарів. Види
класифікації товарів. Вимоги до класифікації товарів. Загальна класифікація продовольчих і
непродовольчих товарів. Шляхи побудови класифікації товарів: ієрархічний і фасетний.
Асортимент товарів, товарні групи. Торговий асортимент товарів. Структура асортименту
товарів. Оптимальний асортимент. Асортиментна політика і асортиментні концепції. Фактори
формування асортименту товарів. Управління асортиментом товарів.
Класифікація та характеристика натуральних властивостей товарів: хімічні, фізичні,
фізико-хімічні, біологічні властивості. Групи та комплекси споживчих властивостей. Натуральні
властивості матеріалів і виробів – основа споживчих властивостей товарів. Споживчі
властивості призначення. Загальні та специфічні фізичні властивості. Класифікація хімічних
властивостей.
Класифікація споживних властивостей. Соціокультурні властивості. Властивості
утилітарні і естетичні. Властивості соціального призначення і їх показники. Функціональні
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властивості. Надійність товарів і її показники. Ергономічні властивості товарів. Естетичні
властивості. Властивості екологічні і безпеки споживання товарів. Сутність понять «споживна
цінність» і «споживна властивість» товару. Характеристика споживних властивостей харчових
продуктів: харчова цінність, енергетична цінність, біологічна цінність, фізіологічна цінність,
засвоюваність, нешкідливість, доброякісність. Харчові продукти як фізико-хімічна система.
Поняття якості товарів. Визначення (дефініція) поняття «якість». Значення якості товарів
в сучасних умовах. Вимоги до товарів. Групування показників і характеристик якості товарів.
Модель Кано. Методи дослідження і оцінювання показників якості товарів. Групування
факторів. Характеристика факторів формування якості товарів. Характеристика факторів
збереження якості товарів. Сутність контролю, види і методи контролю. Дефекти товарів та їх
вплив на якість товарів. Порядок контролю якості товарів у торгівлі. Сутність оцінки якості
товарів і значення її в товарознавстві і практичній діяльності. Методи оцінки.
Зміна якості товарів під час зберігання. Процеси, що відбуваються в товарах при
зберіганні: фізичні, фізико-хімічні, біохімічні, мікробіологічні. Фактори, що сприяють
збереженню якості товарів – упаковка, маркування, товарна обробка, транспортування,
реалізація товарів, післяпродажне обслуговування, споживання. Показники збереженості
товарів: вихід стандартної продукції, розмір втрат, терміни зберігання. Гарантійний термін
зберігання товарів. Терміни придатності та експлуатації товарів. Класифікація товарів за
термінами придатності. Умови зберігання товарів. Фактори, що викликають зміни якості
товарів. Товарні втрати. Методи зберігання товарів. Тара та пакувальні матеріали.
Види і форми товарної інформації. Вимоги до товарної інформації. Засоби товарної
інформації. Інформація про товар. Основні функції інформації про споживчі властивості
товарів, додаткові функції – економічна, соціальна, морально-виховна. Рівні інформаційних
комунікацій. Засоби товарної інформації: маркування, технологічна інформація, нормативна
документація, довідкова, навчальна та наукова література, реклама та пропаганда. Форми
товарної інформації: словесна, цифрова, зображувальна, символічна, штрихова. Види інформації
про товар: основоположна, комерційна, споживча. Вимоги до інформації про товар:
достовірність, доступність, достатність. Маркування товарів. Загальні та специфічні вимоги до
маркування товарів. Виробниче та торговельне маркування. Інформаційні знаки: товарні знаки,
знаки відповідності або якості, компонентні знаки, експлуатаційні знаки, попереджувальні
знаки, екологічні знаки.
Системи класифікації товарів. Загальнодержавна класифікація. Торгова класифікація.
Учбова класифікація. Методи класифікації товарів. Ієрархічний метод класифікації. Правила
класифікації об‘єктів ієрархічного методу. Фасетний метод класифікації. Особливості
класифікації продовольчих товарів. Особливості класифікації непродовольчих товарів.
Артикули і прейскурантні номери товарів. Сутність та цілі кодування товарів. Правила і методи
кодування товарів. Код, структура коду. Класифікатор товарів. Систематичний товарний
словник. Алфавітний товарний словник. Номенклатура товарів народного споживання.
Штрихове кодування товарів у ринкових умовах. Структура штрихових кодів. Основні
класифікаційні ознаки товарів: напрями використання, призначення, фізико-хімічні властивості,
сировинні, технологічні, конструкторські, рецептурні, структурні.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
9. Артюх, Т.М. Теоретичні основи товарознавства [електронний ресурс]: навчальний
посібник / Т.М. Артюх, І.В. Григоренко. - К.: НУХТ, 2014. - 263с.
10.
Афанасьєв М.В., Плоха О.Б. Економіка підприємства: Навчально- методичний
посібник: - Харків: ВД „ІНЖЕК‖, 2007 -320с.
11.
Бірта Г.О. Товарознавство продовольчих товарів : навч. посібник / Г.О. Бірта,
Ю.Г. Бургу. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 424 с.
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12.

Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / І.М.Бойчик. – К. : Атіка, 2012.

– 543с.
13.
Бровко О. Г. Товарознавство. Продовольчі товари: навчальний посібник. – К.:
Кондор, 2010. – 730 с.
14.
Глушкова Т.Г. Основи товарознавства непродовольчих товарів: опорний конспект
лекцій / уклад.: Т.Г. Глушкова, Л.В. Черняк, Н.Б. Марчук, Л.В. Андрієвська. – К.: КНТЕУ, 2010.
– 146 с.
15.
Кузьміна Т.О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації: навч. посібник
/ Т.О. Кузьміна. – К.: Кондор, 2011. – 450 с.
16.
Мазаракі А. А., Пугачевський Г.Ф. З історії торгівлі та товарознавства / Вісник
КНТЕУ, №2. – 2002 – с.3-14.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих, торгівельних та біржових
структур)
1. КОД: ОК 13.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц.. Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність працювати
в команді; здатність виявляти ініціативу та підприємливість; здатність діяти відповідально та
свідомо.
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 здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів ринкових відносин;
здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких,
торговельних та 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; вміти працювати
в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;
демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати
відповідальність за результати; знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної
і правової держави; 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; вміти вирішувати професійні завдання з
організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв‘язувати
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проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів; 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: Шкільний курс з основ економіки.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Суть, предмет та мета вивчення курсу. Обʼєктивні основи розвитку підприємництва в
ринковій економіці. Економічна свобода, її сутність і роль у розвитку підприємництва.
Створення матеріальних благ та прибутку – основна функція підприємництва.
Підприємство як організаційна структур, а підприємництва. Субʼєкти підприємницької
діяльності. Основні форми підприємництва та їх класифікація.
Загальні умови створення підприємства. Статутний фонд підприємства, порядок його
утворення. Державна реєстрація і статут підприємства. Відповідальність субʼєктів
підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.
Конкуренція як засіб реалізації підприємництва і вплив на підприємницьку діяльність.
Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності. Показники інтенсифікації і підвищення
ефективності підприємницької діяльності.
Необхідність державного регулювання підприємництва. Суть державного регулювання.
Бюджет і податкова система в регулюванні підприємництва.
Сутність фінансів субʼєктів підприємницької діяльності. Організація фінансової
діяльності підприємства. Роль банків у забезпеченні функціонування підприємницьких
структур. Суть та функції кредиту. Форми небанківського кредитування, їх характеристика.
Виробниче підприємство та його складові. Основні принципи раціональної організації
виробництва. Інноваційне підприємство та інноваційне підприємництво. Фактори, що
впливають на розвиток інноваційного підприємництва. Венчурний бізнес та його ознаки.
Комерційне підприємництво. Основні цілі та завдання торгово-промислової палати.
Напрямки розвитку підприємництва в сфері торгівлі. Посередницьке підприємництво. Види
посередників. Товарні біржі.
Функції кредитно-фінансових установ. НБУ його завдання та функції. Комерційні банки.
Фондовий ринок та його суб‘єкти. Фондова біржа
Страхування як підприємницька діяльність. Суб‘єкти страхової угоди. Види страхування.
Зобов‘язання страховика та страхувальника.
Послуги бізнес-консалтингу. Консалтингові фірми в Україні. Фактори вибору
консалтингової фірми. Етапи процесу консультування. Пріоритетні та перспективні напрямки
розвитку консалтингового ринку України. Інжиніринг як вид підприємництва та його
особливості.
Фермерські господарства в Україні. Права та обов‘язки членів фермерського
господарства. Майно фермерського господарства. Припинення діяльності фермерського
господарства.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
10.
Бусыгин А. В. Предпринимательство: Основной курс: Учебн. Для вузов. — М.:
ИНФРА-М, 1997. — 608 с.
11.
Варналій З. С. Основи підприємництва: Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і доп. —
К.: Знання-Прес, 2003. — 286 с.
12.
Дашков Л. П., Данилов А. И., Тютюкина Е. Б. Предпринимательство и бизнес:
Учеб. пособие. — М.: ИВЦ ―Маркетинг‖, 1996. — 304 с.
13.
Злупко С. М., Стефанишин О. В., Швайка Л. А. Підприємництво: основи,
особливості, механізми: Навч. посіб. — Л.: 2000. — 370 с.
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14.

Климко О. Ковалко А. Власна справа: Навч.-метод. посіб. — К.: Юніверс, 2001. —

108 с.
15.
Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посіб.
/ Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, Л. А. Мартинюк, Т. В. Черняк; За ред. Л. І. Воротіна. — 3-тє вид.,
доп. і переробл. — К., 2004. — 308 с.
16.
Мочерний С. В., Устенко О. А., Чеботар С. І. Основи підприємницької діяльності:
Посібник. — К.: Академія, 2001. — 280 с.
17.
Онищенко Т. Предпринимательская деятельность без создания юридического
лица. - 3-е изд., перераб. и доп. - Харьков: Фактор, 2000. - 376 с.
18.
Организация предпринимательства / Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, А. П.
Платонов и др. — М.: Маркетинг, 2001. — 250 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції. Семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржових структур)
1. КОД: ОК 14.
2. РІК НАВЧАННЯ: 2, 3
3. СЕМЕСТР: 3, 4, 5
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Сорока Л.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність виявляти
ініціативу та підприємливість; 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 здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів ринкових відносин;
здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких,
торговельних та 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; вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної
взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; 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; володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і
біржових структур; використовувати знання форм взаємодії суб‘єктів ринкових відносин для
забезпечення діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур; демонструвати
знання теорії, методів і функцій менеджменту; виявляти навички організаційного проектування
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та моделювання управлінських процесів діяльності суб‘єктів господарювання
в
недетермінованих умовах конкурентного бізнес-середовища.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Мікроекономіка та макроекономіка, Організація підприємницької діяльності
підприємств (виробничих, торгівельних та біржових структур).
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Підприємство як економічний субʼєкт. Правові основи функціонування підприємств в
Україні. Класифікація підприємств. Види й організаційно-правові форми обʼєднань
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.
Види підприємств, які функціонують у державі. Характеристика видів підприємств. Цілі
та завдання діяльності підприємства. Правоздатність, реорганізація та ліквідація юридичних
осіб. Види обʼєднань 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. Плануваня 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
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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.
Матеріально-технічне 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. Науково-технічний
прогрес як основа інноваційної діяльності. Сутність та класифікація економічної ефективності,
види економічних ефектів. Шляхи покращення інноваційно-інвестиційної 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 терміна «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 бізнес-процесів.
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.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
9. Завлин П. Н. Оценка эффективности инноваций / П.Н. Завлин, А.В. Васильев. – СПб.:
Бизнес – пресса, 1998 г.
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Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия / Н.Л. Зайцев. - М.: ИНФРА,
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Видавництво КНЕУ, 1998 р.
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Манів З.О. Економіка підприємства: навч. посібник / З.О.Манів, І.М.Луцький. –
К.; «Знання», 2004.
13.
Осипов В.І. Економіка підприємства: підручник / В.І. Осипов. – Одеса: «Маяк»,
2005.
14.
Раицкий К. А. Экономика предприятия / К.А. Раицкий. – М.: ИВЦ «Маркетинг»,
2000 р.
15.
Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів / Л.І. Шваб. – К.: Каравела, 2004.
16.
Швиданенко Г.О. Економіка підприємства: Навчально – методичний посібник для
самостійного вивчення дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропівний та інші. – К.: КНЕУ,
2004.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Основи біржової діяльності
1. КОД: ОК 15.
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 4
4. ЛЕКТОР: к.е.н., проф. Сосновський А.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: 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 здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів ринкових відносин;
здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
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; використовувати знання форм взаємодії суб‘єктів ринкових відносин
для забезпечення діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур;
демонструвати знання теорії, методів і функцій менеджменту; оцінювати характеристики
товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних
методів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржових структур),
Організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих, торгівельних та біржових
структур).
8. ЗМІСТ КУРСУ:
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Основні теоретичні положення дисципліни та її завдання. Предмет і методи науки.
Основні види оптової торгівлі. Особливості біржової торгівлі. Історія розвитку. біржової
діяльності.Сучасний стан світового біржового ринку.
Передумови виникнення біржової діяльності в Україні. Історія розвитку вітчизняних
бірж. Біржова торгівля в радянській Україні. Становлення біржової торгівлі в незалежній
Україні. Перспективи розвитку біржової діяльності в Україні.
Загальна характеристика законодавчо-правового поля, що регулює біржову діяльність.
Регулювання біржової діяльності в США. Регулювання біржової діяльності в Україні.
Оподаткування біржової діяльності.
Переваги реалізації сільськогосподарської продукції та продовольства через товарні
біржі. Формування ринку сільськогосподарської продукції, як умова діяльності аграрних бірж.
Принципи
розвитку,
державне
регулювання
та
структура
біржового
ринку
сільськогосподарської продукції. Концепція розвитку біржового ринку сільськогосподарської
продукції.
Характеристика біржових товарів. Класифікація біржових товарів. Речові біржові товари.
Фінансові інструменти. Методика подання інформації про біржові товари в спеціалізованих
виданнях.
Визначення біржі та аспекти її діяльності. Функції бірж. Класифікація бірж.
Організаційна структура біржі та функції її підрозділів. Правила біржової торгівлі.
Характеристика процесу біржового торгу. Форми проведення біржових торгів.
Підготовка біржового торгу. Торговий процес в біржовій операційній залі. Виконання замовлень
отриманих під час торгів.
Брокерська контора, її роль і місце в біржовій торгівлі. Брокерське обслуговування за
договором. Брокерське обслуговування за дорученням.. Види обмежуючих умов доручень
клієнта брокеру. Економічна стратегія брокера на біржі та принципи її розробки.
Визначення біржової угоди та її аспекти. Характеристика біржової угоди. Укладення
біржової угоди. Спотові угоди. Форвадні угоди. Ф‘ючерсні угоди. Опціонні угоди.
Поняття хеджування та його переваги. Практика сільськогосподарського хеджування.
Спекулятивні операції на біржах. Стратегія і практика спекулятивних операцій. Кліринг і
розрахунки на біржовому ринку.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Губський Б.В. Біржові технології ринку. – К.: Нора-прінт, 1997. – 296 с.
2. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело: Учебник - М.: ЮНИТИ, 2000.- 680 с.
3. Дмитрук Б.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: Навч.
посібн. - К.: Либідь, 2001. – 342 с.
4. Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум:
Навчальний посібник. – Львів: ―Новий світ – 2000‖, ―Магнолія плюс‖, - 2003. – 360 с.
5. Закон України "Про товарну біржу" № 1956-ХІІ від 10.12.1991 // Відомості ВР 1992, №
10.
6. Механізм біржової торгівлі продукцією АПК - елемент ринкової інфраструктури / За
ред. О.М. Шпичака. - К.: ІАЕ, 1995. - 86с.
7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію розвитку біржового ринку
сільськогосподарської продукції" № 848 від 5.08.1997.
8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про прискорення організації біржового
сільськогосподарського ринку" № 916 від 17.11.1995.
9. Савченко В.Д. Організація біржової діяльності: Навч. посібн. - Х.: ХДАУ, 2000. - 124 с.
10. Солодкий М.О. Біржовий ринок: Навч. посібн. - К.: Джерела М, 2001. - 333 с.
11. Сохацька О.М., Дениско О.М. Біржова справа: Навч. посібн. - К.: Тріада Плюс, 1994. 188 с.
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12. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 602 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Бухгалтерський облік
1. КОД: ОК 16.
2. РІК НАВЧАННЯ: 3
3. СЕМЕСТР: 5
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц.. Метіль Т.К.
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 та вимірники.
Користувачі облікової інформації. Предмет, мета та завдання бухгалтерського обліку. Обʼєкти
бухгалтерського обліку та їх класифікація. Оперативний облік. Податковий облік. Особливості
бухгалтерського обліку. Функції фінансового обліку. Методи бухгалтерського обліку.
Управлінський облік. Ознаки засобів праці. Засоби у сфері обігу. Основні прийоми
бухгалтерського обліку.
Значення терміну «баланс» у бухгалтерському обліку. Структура форм балансу. Інші
форми бухгалтерської звітності. «Активи», «зобов‘язання», «власний капітал». Активи у
П(С)БО. Типи господарських операцій. Статті балансу. Оборотні активи. Необоротні активи.
Операційний цикл. Витрати майбутніх періодів. Поточні та довгострокові зобов‘язання.
Рахунки бухгалтерського обліку. Обчислення кінцевого сальдо в активних і пасивних рахунках.
Сутність і значення подвійного запису.
Кількісні та якісні показники діяльності підприємства. Оцінка матеріальних цінностей.
Принципи оцінки господарських засобів. Калькуляційні розрахунки. Первинні та зведені
облікові документи. Носій інформації. Класифікаційні ознаки бухгалтерських документів.
Первинні і зведені документи. Разові та накопичувальні документи. Внутрішні та зовнішні
документи. Розпорядчі, виконавчі (виправдні), і комбіновані документи.
Основні засоби. Способи оцінки основних засобів. Первісна вартість. Справедлива
вартість. Облік надходження основних засобів. Об‘єкти амортизації. Методи нарахування
амортизації. Амортизація малоцінних необоротних активів. Поліпшення основних засобів.
Вибуття основних засобів. Витрати від зменшення корисності основних засобів. Операційна і
фінансова оренда. Мінімальні орендні платежі. Облік оренди в орендаря та в орендодавця.
Нематеріальні активи. Напрямки надходження нематеріальних активів. Бухгалтерські проводки
обміну неподібними активами. Облік переоцінки нематеріальних активів.
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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 у комерційних банках для підприємств, установ і організацій Документальне
оформлення безготівкових розрахунків Облік в бухгалтерії підприємства. Облік операцій на
поточних рахунках в іноземній валют Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті.
Касові операції, прибуткові і видаткові касові ордери. Дебіторська заборгованість. Форми
та порядок розрахунків з покупцями і замовниками. Розрахунки з підзвітними особами.
Звичайна, сумнівна і безнадійна заборгованість.
Економічний зміст обліку та оплати праці. Форми та види оплати праці. Заробітна плата.
Тарифна система. Рівень оплати праці. Підстави для нарахування заробітної плати при
погодинній та відрядній оплатах. Первинні документи з обліку праці та її оплати. Узагальнення
та групування даних з обліку оплати праці. Соціальні фонди: пенсійний, страховий, фонд
страхування по безробіттю та страхування від нещасних випадків.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
12. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку / М.Т. Білуха. - К. : 2008. - 692с.
13. Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / Т.А. Бутинець. Житомир : ЖІТІ, 2008 - 672 с.
14. 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.
15. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних
закладів. / За редакцією проф.. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. І перероб. - Житомир : Рута, 2009. 488 с.
16. Волкова І. А. Фінансовий облік - І. Навчальний посібник / І.А. Волкова. - К. : ЦУЛ,
2009. - 228 с.
17. Волкова І.А. Фінансовий облік - ІІ. Навчальний посібник / І.А. Волкова. - К. : ЦУЛ,
2009. - 224 с.
18. Голов С.Ф. Фінансовий облік: Підручник / С.Ф. Голов. - К. : Лібра, 2011. –976 с.
19. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку/ Н.М. Грабова. - К. : А. С.К., 2009. - 223
с.
20. Давидов Т. Л. Аудит / Т.Л. Давидов. - К. : Знання, 2006. - 511 с.
21. 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.
22. 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)
Звітність і оподаткування в підприємницькій діяльності
1. КОД: ОК 17.
2. РІК НАВЧАННЯ: 3
3. СЕМЕСТР: 6
4. ЛЕКТОР: викл. Степанова Н.О.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
Спеціальні: Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій,
торговельній, біржовій діяльності.
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6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;
використовувати сучасні комп‘ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження
професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Бухгалтерський облік, Економіка підприємства (виробничого, торгівельного
та біржового структур), Організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих,
торгівельних та біржових структур), Статистика та економічний аналіз.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
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. Види процентних ставок:
прогресивні та регресивні, їх комбінації. 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.
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 перерозподіл
ВВП. Ідеали оптимального оподаткування: економічна ефективність і соціальна справедливість.
Основи та організація податкової роботи. Правове регламентування діяльності
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.
Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. Передумови
впровадження ПДВ в Україні. Податок на додану вартість як ціноутворюючий фактор.
Методика включення податку в ціну. Платники і ставки податку. Порядок реєстрації
платником ПДВ. Об‘єкт оподаткування, особливості його визначення у різних галузях. Пільги
по ПДВ, їх направленість та дія.
Порядок обчислення податку на додану вартість. Два методи обчислення податку: неттоподаток і сальдовий, їх характеристика і передумови використання. Облік податку у платників.
Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Особливості акцизного оподаткування
в Україні. Поняття акцизу. Суб‘єкти та об‘єкти акцизного податку. Платники акцизного збору,
об‘єкт оподаткування.
Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного податку. Методика обчислення сум
акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету. Порядок включення акцизного податку у
ціну товарів. Пільги по податку. Специфіка оподаткування акцизним податком алкогольних
напоїв а тютюнових виробів. Особливості оподаткування акцизним податком транспортних
засобів.
Основи митної справи. Митна територія та митний контроль, ввезення, вивезення та
транзит товарів, митна декларація і декларанти. Мито як джерело доходів бюджету, митна
політика.
Ввізне та вивізне мито. Митне оформлення. Визначення місця митного оформлення.
Порядок митного оформлення. Митний брокер, його права та повноваження. Митне
декларування. Митна декларація, порядок її подання. Контроль митних органів за сплатою
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митних платежів юридичними особами. Прибуткове оподаткування в системі податків з
підприємств та організацій.
Варіанти прибуткового оподаткування підприємств та організацій: податок на дохід і
податок на прибуток. Податок на прибуток (дохід) підприємств як форма корпоративного
прибуткового оподаткування. Платники і ставки податку на прибуток з числа резидентів та
нерезидентів.
Об‘єкт оподаткування. Порядок визначення прибутку як об‘єкта оподаткування, його
економічний зміст і кількісна визначеність. Порядок формування доходів для цілей
оподаткування. Структура доходів окремих категорій платників. Витрати підприємств для
визначення прибутку, їх склад.
Оподаткування доходів фізичних осіб у системі оподаткування населення. Основи
оподаткування доходів фізичних осіб. Характеристика платників податку. Характеристика
об‘єктів оподаткування.
Загальний оподатковуваний дохід. Характеристика податкового кредиту при
оподаткування доходів фізичних осіб. Податкові соціальні пільги порядок їх надання фізичним
особам . Ставки податку на доходи фізичних осіб. Порядок нарахування, утримання, сплати та
перерахування податку до бюджету. Оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду.
Порядок визначення кола суб‘єктів спрощеної системи оподаткування з числа
юридичних та фізичних осіб. База оподаткування за спрощеною системою. Ставки спрощеної
системи оподаткування. Особливості сплати інших податків суб‘єктами спеціального режиму
оподаткування. Порядок оподаткування суб‘єктів малого бізнесу за спрощеною системою при
застосування різних ставок оподаткування. Порядок нарахування та перерахування податку.
Порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку. Штрафні санкції за порушення
порядку нарахування та сплати єдиного податку.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
11. Гавриленко Н.В. Податкова система : навч. посіб. / Н. В. Гавриленко. — Львів :
Новий Світ-2000, 2010. — 328 с.
12. Іванов Ю. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект / Ю. Іванов, О. Єськов /
НАНУ; НДЦ індустріальних проблем розвитку. – Х.: «Інжек», 2007. – 328с.
13. Костицький В.В. Податкове право (Податкова система України): навч. посіб. / В. В.
Костицький, А. М. Новицький. – К. : Вид-во Нац. 11ед.. Ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 400 с.
14. Кучерявенко М. П. Податкове право України. Академічний курс: підручник.
/М.П.Кучерявенко. К. : «Правова єдність», 2008. – 699с.
15. Мельник П. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія
/ П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій, Д.В. Кушнарець / ДПАУ; Нац. ун-т ДПС
України. НДЦ з проблем оподаткування / З.С. Варналій (ред.). – К. : Знання України, 2008. –
675c.
16. Мельник П. Податковий потенціал регіонів України: теорія, методологія, оцінка:
монографія / П. В. Мельник, З. С. Варналій, Л.Л. Тарангул, І. О. Горленко / ДПАУкраїни;
Національний ун-т держ. Податкової служби України / П.В. Мельник (11ед..). – Ірпінь, 2008. –
234с.
17. Планування податкових надходжень в Україні: теорія і практика : [монографія] / за
ред. Л.Л. Тарангул. – Ірпінь: НУДПСУ, 2011. – 339 с.
18. Податкова політика України : навчальний посібник / П.В. Мельник, З.С.Варналій,
Л.Л. Тарангул та ін.; за ред. П.В. Мельника. – К.: Знання України, 2011.- 505 с.
19. Податкова система: практичні питання застосування норм Податкового кодексу
України / За заг. ред. В.Ю. Захарченка. — К. : Юрінком Інтер, 2011. — 368 с.
20. Тимченко О.М., Сибірянська Ю.В., Кокшарова С.М. Податкова система України.
Тренінг-курс: навч. посіб./ О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська, С. М.
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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).
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства:організація та управління
1. КОД: ОК 18.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Метіль Т.К.
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), Товарознавство, Маркетинг, Менеджмент, Основи біржової діяльності.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери та їх взаємозв‘язки. Функції
зовнішньоекономічної діяльності. Сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність», основні
види і форми зовнішньоекономічної діяльності. Принципи здійснення зовнішньоекономічної
діяльності.
Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Нормативноправові акти України щодо зовнішньоекономічної діяльності. Право на здійснення
зовнішньоекономічної діяльності. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Державне
регулювання.
Характеристика
недержавних
органів
регулювання
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зовнішньоекономічної діяльності: торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі та
подібне. Економічні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності: податки,
збори.
Основні напрями митної політики України. Характеристика органів державного
регулювання митної справи, їх структура. Організація системи митного контролю. Форми
здійснення митного контролю. Порядок митного оформлення товарів. Єдиний митний тариф.
Види і ставки мита, обмеження щодо експортно-імпортних і транспортних операцій. Митні
документи та специфіка їх оформлення. Декларування товарів, форми декларування, процедура
декларування. Поняття вантажної митної декларації. Поняття митної вартості. Механізм
нарахування та види митних платежів . Митні збори, нарахування акцизного збору та ПДВ.
Класифікація і характеристика різноманітних форм виходу на зовнішні ринки. Умови
існування. Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Вивчення і аналіз умов
ринку. Дослідження потенційних можливостей фірми. Пошук партнерів при здійсненні
безпосередніх експортно-імпортних операцій. Способи встановлення контактів з потенційним
партнером. 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. Конвенція ООН щодо
договорів міжнародної купівлі-продажу товарів. Етапи здійснення експортно-імпортної угоди.
Види контрактів та їх класифікація. Форми, умови, порядок укладання контрактів Способи
встановлення взаємовідносин між потенційними покупцями та продавцями товару. Типові
контракти в міжнародній торгівлі. Торгові звичаї та їх значення.
Державна політика в Україні щодо валютного регулювання. Принципи організації
валютно-кредитного механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Валютні
операції. Порядок придбання і використання валюти. Фінансова звітність резидентів. Порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті. Нормативна база щодо 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 та
технологія міжнародних перевезень. Порядок заповнення міжнародної транспортної
документації. Особливості транспортного обслуговування зовнішньоекономічних перевезень в
Україні. 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, загальні
положення щодо використання. Акредитив у розрахунках за експортні товари, акредитив у
розрахунках 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:
10.
Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / О.П.
Гребельник. - 3тє видання перероблене та доповнене. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 432
с.
11.
Батанова Л. О. Фінансовий контроль у сфері державної митної справи: монографія
/ Л.О. Батанова ; Нац. ун-т Одес. юрид. акад;. - Чернівці: Технодрук, 2015. - 153 с.
12.
Тюріна Н. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства навчальний посібник
/ Н. М.Тюріна, Н. С. Карвацка. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 408 с.
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13.
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.
14.
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.
15.
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
16.
Митна справа: навч. посіб. / [Кузьмін О. Є. та ін.] ; Нац. ун-т Львів. Політехніка. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 230 с.
17.
Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика:
монографія / [І. Г. Бережнюк та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. Бережнюка І. Г. ; Держ.
НДІ митної справи. - Хмельницький : Мельник А. А., 2014. - 287 с.
18.
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 : Олді-плюс ; 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).
Господарське право
1. КОД: ОК 19.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР: к.ю.н. Метіль А.С.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність до
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 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.
Спеціальні: Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Знати нормативно-правове забезпечення діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Права людини та громадянське суспільство в Україні.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Господарська діяльність та її ознаки. Поняття ―господарське право України‖. Предмет та
метод господарського права України. Поняття, ознаки та види господарських відносин.
Учасники відносин у сфері господарювання. Основні принципи правового регулювання
господарських відносин. Система господарського законодавства України. Поняття та види
господарської діяльності. Основні кваліфікуючі ознаки господарської діяльності. Господарська
комерційна діяльність (підприємницька діяльність).
Поняття, ознаки та класифікація суб‘єктів господарювання. Організаційно-правові форми
суб‘єктів господарської діяльності. Фізичні особи – суб‘єкти підприємницької діяльності.
Підприємство та його різновиди. Характеристика та правовий статус державних та комунальних
унітарних підприємств. Підприємства колективної форми власності. Приватні підприємства.
Утворення суб‘єктів господарювання, правові підстави.
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України про корпоративні відносини та господарські товариства. Поняття та види
господарських товариств. Особливості правового статусу акціонерного товариства. Публічні та
приватні акціонерні товариства. Правовий статус товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю. Особливості правового статусу повного та командитного товариств.
Правове становище виробничих кооперативів. Господарські об‘єднання (асоціації,
корпорації, консорціуми, концерни). Холдингові компанії. Речові права у сфері
господарювання: право власності, право господарського відання, право оперативного
управління . Майно суб‘єктів господарювання та джерела його формування. Майновий стан та
облік майна суб‘єкта господарювання. Оцінка майна та майнових прав. Використання прав
інтелектуальної власності у сфері господарювання.
Поняття та види господарських зобов‘язань. Підстави виникнення господарських
зобов‘язань. Загальні умови виконання господарських зобов‘язань. Підстави припинення
господарських зобов‘язань. Загальний порядок укладення господарських договорів. Порядок
зміни та розірвання господарських договорів. Підстави та наслідки визнання господарського
договору недійсним, неукладеним. Правові особливості публічного, попереднього договорів та
договору приєднання. Відмежування попереднього договору від меморандуму про
взаєморозуміння та протоколу про наміри. Особливості укладення договорів за конкурсом, на
аукціоні (публічних торгах), на біржах, за державним замовленням. Укладення господарських
договорів за рішенням суду.
Види господарсько-правової відповідальності. Строки застосування господарськоправової відповідальності. Функції господарсько-правової відповідальності та її підстави.
Поняття та види санкцій. Відшкодування збитків, завданих невиконанням (неналежним
виконанням) господарського договору. Штрафні санкції за порушення господарських
зобов‘язань. Оперативно-господарські санкції та порядок їх застосування. Види
адміністративно-господарських санкцій.
Особливості банкрутства окремих категорій суб‘єктів підприємницької діяльності.
Захист інтересів кредиторів у процедурі банкрутства. Державна регуляторна політика. Засоби
державного регулювання. Контроль за здійсненням господарської діяльності Поняття та
призначення державного регулювання економіки. Засоби державного регулювання
господарської діяльності. Ліцензування господарської діяльності: порядок видачі,
переоформлення та анулювання ліцензій. Патентування деяких видів господарської діяльності.
Стандартизація, технічне регулювання, сертифікація.
Правопорушення у сфері конкуренції. Система органів, що здійснюють захист
економічної конкуренції. Правовий статус та повноваження Антимонопольного комітету
України. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів
адміністративно-господарського управління та контролю. Монопольне (домінуюче) положення
на ринку. Зловживання монопольним становищем на ринку. Концентрація суб‘єктів
господарювання. Недобросовісна конкуренція та форми її здійснення.
Засоби державного регулювання в галузях господарської діяльності, літакобудування,
суднобудування, сільському господарстві, виробництві автомобілів тощо. Спеціальні (вільні)
економічні зони. Суб‘єкти вільної економічної зони (ВЕЗ). Зміст спеціальних режимів вільної
економічної зони (ВЕЗ). Договір на реалізацію інвестиційного проекту. Адміністрація вільної
економічної зони (ВЕЗ) та її компетенція. Території з пріоритетним розвитком. Особливості
правового режиму господарської діяльності. Державно-приватне партнерство як форма
спеціального режиму господарювання. Технологічні парки. Порядок здійснення господарської
діяльності в надзвичайних умовах.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
11. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Там же. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
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12. Господарське право: підруч. / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін.; за
ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. – Х.: Право, 2012. – 696 с.
13. Вінник О. М. Господарське право: навч. посіб. / О. М. Вінник. – 2-е вид., змін. та
доповн. – К.: Всеукр. асоціація видавців ―Правова єдність‖, 2008. – 766 с.
14. Мілаш В. С. Господарське право: курс лекцій: [у 2-х ч.] / В. С. Мілаш. – Ч. 1. – Х.:
Право, 2008. – 496 с. Мілаш В. С. Господарське право: курс лекцій: [у 2-х ч.] / В. С. Мілаш. – Ч.
2. – Х.: Право, 2008. – 336 с.
15. Хозяйственный кодекс Украины: научно-практический комментарий / под общ. ред.
А. Г. Бобкова. – Х.: Издатель СПД ФЛ Вапнярчук, 2008. – 1296 с.
16. Господарський кодекс України: науково-практичний коментар / за ред. В. М.
Коссака. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672 с.
17. Глібко С. В. Банківська діяльність як фінансове посередництво у господарському
праві України / С. В. Глібко // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2012. – № 3 (70). – Х.: Право,
2012. – 320 с.
18. Задихайло Д. В. Основи господарського права України: навч. посіб. / Д. В.
Задихайло, В. М. Пашков. – Х.: Юрайт, 2012. – 328 с.
19. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави:
моногр. / Д. В. Задихайло. – Х.: Юрайт, 2012. – 456 с.
20. Пашков В. М. Напрямки оптимізації господарсько правового забезпечення
суспільних відносин у галузі охорони здоров‘я / В. М. Пашков. – К.: МОРІОН, 2006. – 360 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Бізнес-планування
1. КОД: ОК 20.
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; 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 застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур; здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; здатність до бізнеспланування, 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.
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; вміти працювати
в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;
демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати
відповідальність за результати; демонструвати базові й структуровані знання у сфері
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підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці;
вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій
діяльності; 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; знати основи бізнес-планування, оцінювання
кон‘юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових
структур з урахуванням ризиків; виявляти навички організаційного проектування та
моделювання управлінських процесів діяльності суб‘єктів господарювання в недетермінованих
умовах конкурентного бізнес-середовища.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Маркетинг, Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та
біржового структур), Організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих,
торгівельних та біржових структур).
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Теоретичні і методологічні основи дисципліни; поняття управління та планування, місце
планування в системі менеджменту, форми планування і види планів, технологія планування.
Обʼєктивна необхідність планової діяльності в умовах ринкової економіки. Методологія
планування, принципи та методи планування. Аналіз функцій планування ділового розвитку
фірми.
Поняття бізнес-плану й бізнес планування та мета створення бізнес-плану. Основні етапи
розробки, особливості й обсяги бізнес-планів. Основні види бізнес-планів. Структура типового
бізнес-плану та зміст його розділів. Типова структура бізнес-плану: титульний лист, резюме,
продукт ринок збуту, конкуренти, стратегія маркетингу, план виробництва, організаційний
план, юридичний план, ризики і захист, фінансовий план, стратегія фінансування.
Характеристика конкурентного середовища і аналіз сильних та слабких сторін (SWOTаналіз) підприємства, визначення найбільших конкурентів.
Основні поняття і функції маркетингу. Маркетингові дослідження. Планування
рекламної діяльності. Виникнення і розвиток маркетингу. Проблеми маркетингових досліджень.
Специфіка маркетингової діяльності підприємств різних видів. Види та засоби реклами.
Виробнича програма на підприємствах та розрахунок потреби в основних виробничих
фондах. Процес планування обсягу реалізації продукції та розрахунку потреби в ресурсах на
виробничу програму. Розрахунки потреби в персоналі та заробітній платі, також потреби в
додаткових інвестиціях. Аналіз кошторису витрат і калькуляція собівартості.
Обґрунтування вибору юридичної форми організації бізнесу та визначення потреби в
персоналі з розподілом по категоріях. Створення організаційної структури управління
підприємства.
Зміст, завдання та методи фінансового планування. Прогноз звіту про доходи і видатки.
Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства та прогноз балансу активів
та пасивів підприємства. Зміст, завдання фінансової стратегії підприємства та методи фінансової
доцільності проекту.
Поняття та різновиди інвестиційних ризиків при бізнес-плануванні. Аналітичні методи
оцінювання інвестиційних ризиків. Метод аналізу чутливості. Метод визначення точки
беззбитковості. Метод корегування параметрів проекту. Метод імітаційного моделювання
(формалізованого опису невизначеності).
Аналіз бізнес-планів: фінансового оздоровлення підприємства, реорганізації
підприємства, інноваційного проекту та диверсифікації діяльності підприємства.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
9. Барроу Колін, Барроу Пол, Браун Роберт. Бізнес- план: Практ. посіб.: Пер. з англ. – 3-е
вид. – К.: Знання, 2002. – 285 с.
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Клименюк Н.Н., Голованенко Н.В. Как разработать бизнес-план: Учебн. пособие.
– К.: Просвит. 1999. – 192 с.
11.
Козловський В.О. Бізнес-планування: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. /
В.О. Козловський, О.Й. Лесько; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця :
Універсум-Вінниця, 2008. – 241 c.
12.
Кривонос А.О. Бізнес-планування на підприємстві: Навч. посіб. / Міжрегіональна
академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2005. – 160 с.
13.
Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Маркітан О.С. Бізнес-планування фірми: Навч.
посіб. – К.: Знання, 2006. – 423 с.
14.
Наливайченко С.П. Бізнес-планування у туріндустрії: навч. посіб. для студ. екон.
напрямів підготов. / Наливайченко С.П., Реутов В.Є., Цьохла С.Ю.; Крим. екон. ін-т ДВНЗ Київ.
нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Сімф.; Саки: Підприємство Фєнікс, 2011. – 190 с.
15.
Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес- план: технологія
розробки та обгрунтування: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. –
2.вид., доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 379 с.
16.
Ясинський В.В., Гайдей О.О. Бізнес-планування: теорія і практика: Навч. посіб. –
К.: Каравела, 2004. – 232 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська мова.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Економіка і організація інноваційної діяльності підприємств
1. КОД: ОК 21.
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.
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7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржового структур),
Організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих, торгівельних та біржових
структур), Маркетинг, Менеджмент, Бізнес-планування.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Характеристика інноваційних процесів. Визначення інноваційних процесів. Циклічна
концепція розвитку інновацій. Поняття інноваційного циклу. Класифікація інновацій за місцем
їх походження, здійснення та впливу на соціально-економічні процеси. Основні етапи та стадії
інноваційного процесу. Моделі інноваційного процесу.
Економічні теорії інноваційного розвитку. Сучасні тенденції інноваційного розвиту
економіки. Інноваційні кластери і економічний розвиток; вплив технологічних укладів на
економічний розвиток.
Мета та принципи регулювання державної інноваційної політики. Основні принципи
державної інноваційної політики. Інновації як об‘єкт державної політики. Типи державної
інноваційної політики: інноваційна політика технологічного поштовху, інноваційна політика
ринкової орієнтації, інноваційна політика соціальної орієнтації, інноваційна політика, яка
націлена на зміну економічної структури господарського механізму. Система державного
регулювання інноваційної діяльності.
Змістова характеристика інноваційної політики підприємства. Місце інноваційної
політики підприємства в загальній стратегії розвитку. Складові елементи інноваційної політики
підприємства. Прогнозування і планування інноваційної діяльності підприємств. Етапи
планування інноваційної діяльності.
Основи управління інноваційними процесами. Інновації та інноваційний процес . Види
інноваційного процесу. Фази інноваційного процесу. Організаційна структура управління
підприємством. Організація управління інноваціями на підприємстві. Впровадження інновацій
як стадія інноваційного процесу. Шляхи вдосконалення інноваційної діяльності підприємства.
Ефективність інноваційної діяльності. Удосконалення інноваційної діяльності як основа
досягнення стратегічного конкурентної переваги підприємства.
Теоретичні основи управління інноваційним розвитком підприємства. Особливості
стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Характеристика напрямків
розвитку підприємства у нестабільному ринковому середовищі. Характеристика стадій
стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Обґрунтування вибору
напрямів інноваційного розвитку. Стратегічні альтернативи та вибір інноваційної стратегії.
Особливості організаційних форм забезпечення інноваційної діяльності. Організаційноуправлінські структури, їх характеристики та шляхи підвищення ефективності. Засоби
ефективного впровадження інновацій. Форми технологічної кооперації, їх роль в
інтелектуалізації економіки. Перспективи розвитку.
Основні поняття маркетингу інновацій. Маркетингова петля якості інновацій.
Особливості створення інновацій на підприємстві. Засоби та методи створення інновацій.
Доцільність виробництва певного виду продукції. Формування попиту на інновації та засоби
його відображення.
Теоретичні і практичні засади моніторингу інновацій. Статистика науково-технологічної
та інноваційної діяльності. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства:
загальні положення. Склад інформації для створення наукомісткої високотехнологічної
продукції. Інформаційні ресурси: можливості оцінки. Перспективи розвитку інформаційного
забезпечення інноваційної діяльності підприємства.
Складові елементи фінансової стратегії підприємства. Джерела і види фінансування
інноваційної діяльності. Лізингове фінансування та його особливості Фінансове забезпечення
науково-технологічних розробок.
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Техніко-технологічний стан підприємства та показники його оцінки. Напрямки
технічного розвитку підприємства. Здатність підприємства до технологічних змін. Ефективність
впровадження нової техніки та технології. Методичні основи оцінки інноваційного потенціалу
підприємства.
Сутність та основні види інноваційних проектів. Обґрунтування доцільності
впровадження інноваційного проекту. Моніторинг інноваційного проекту і методики його
оцінки. Методи оцінки ефективності інноваційних проектів.
Методологічні основи оцінки ефективності. Оцінка доцільності інвестицій в умовах
ризику. Методичні основи оцінки інноваційних ризиків. Комплексне оцінювання ефективності
інноваційної діяльності.
Роль і вплив інтелектуального капіталу в сучасній економіці. Методи оцінки об‘єктів
інтелектуальної власності. Вдосконалення процесів передачі об‘єктів інтелектуальної власності.
Комерціалізація науково-технічних розробок в університеті.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
12. Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція,
методологія, стратегічне управління / А. В. Гриньов. - Х.: ІНЖЕК, 2003. - 308 с.
13. Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник / за ред. О. І. Волкова,
М. П. Денисенка. - К.: Професіонал, 2011. - 960 с.
14. Жихор О. Б. Інноваційний розвиток регіону: монографія / О. Б. Жихор, Т. М.
Куценко. - К. : УБС НБУ, 2012. - 251 с.
15. 3аблоцький Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності: навч. посіб. / Б. Ф.
Заблоцький. - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 456 с.
16. Инновации и экономический рост: Монография / Отв. ред. К.Микульский. - М. :
Наука, 2010. - 377 с.
17. Инновационный менеджмент: справ. пособие / Под ред. П. Н. Завлина, А. К.
Казанцева, Л. Э. Миндалли. - СПб.: Наука, 2007. - 560 с.
18. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / М. А.
Йохна, В. В. Стадник. - К.: Академія, 2011. - 400 с.
19. Микитюк П. П. Інноваційна діяльність: навч. посіб. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів. - К.
: Центр учбової літератури, 2009. - 392 с.
20. Мур Д.А. Внутри торнадо. Стратегии развития, успеха и выживания на
гиперрастущих рынках / Джеффри А. Мур, пер. с англ. А.Ширикова. - СПб.: Бест Бизнес Букс,
2010. - 290 с.
21. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: Монографія / С. В.
Онишко. - Ірпінь : НАДПСУ, 2004. - 434 с.
22. П‘ятницька Г. І. Інноваційні стратегії в сучасних умовах господарювання: суть та
наукові підходи до формування вибору / Г. І. П‘ятницька // Проблеми науки. - 2004. - № 11. - С.
21-29.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків в підприємницькій діяльності
1. КОД: ОК 22.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 8
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
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Загальні: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність
застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність діяти відповідально та
свідомо.
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 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; 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; знати основи бізнеспланування, оцінювання кон‘юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких,
торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків; демонструвати знання теорії, методів
і функцій менеджменту.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржового структур),
Організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих, торгівельних та біржових
структур), Менеджмент, Статистика та економічний аналіз.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сутність господарських рішень. Класифікація господарських рішень. Вимоги до
господарських рішень та умови їх досягнення.
Способи формалізації та реалізації господарських рішень. Етапи та процедури процесу
прийняття рішень господарської діяльності. Структурні схеми прийняття господарських рішень.
Закони й закономірності, що впливають на прийняття рішень.
Методи розробки господарських рішень. Аналітичні, статистичні та математичні методи.
Методи експертних оцінок. Евристичні методи індивідуальної та групової роботи. Ділові й
організаційно-діяльнісні ігри.
Методичні підходи до обґрунтування й вибору господарських рішень. Основні параметри
та умови забезпечення якості рішення. Види ефективності рішень господарської діяльності.
Принципи оцінювання ефективності господарських рішень.
Основні завдання та головні принципи прогнозування господарських рішень. Сутність та
принципи аналізу господарських рішень. Зміст та сфери застосування методів аналізу
господарських рішень.
Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності. Сутність
невизначеності та основні причини її появи. Видова класифікація невизначеності. Урахування
чинника невизначеності в управлінні підприємством і засоби її зниження.
Правила обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності. Особливості
побудови матриці прибутків і матриці витрат.
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Основи раціональної поведінки. Зміст теорії корисності. Методика побудови функції
корисності.
Сутнісна характеристика ризику. Основні риси та функції підприємницького ризику.
Чинники впливу на ступінь ризику. Класифікація підприємницьких ризиків.
Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику. Критерії прийняття рішень за
умов ризику.
Особливості прийняття рішень у конфліктних ситуаціях. Сутність та система понять
теорії ігор. Чиста та змішана стратегії.
Критерії ефективності інвестиційних рішень. Врахування ризику при обґрунтуванні
ставки дисконтування. Сутність фінансових рішень та зміст теорії оптимального портфеля.
Формування оптимального портфеля з обмеженої кількості цінних паперів.
Характеристика основних зон ризику. Встановлення причин виникнення основних видів
господарських ризиків.
Система показників абсолютного та відносного вимірювання ризику. Методи кількісного
оцінювання підприємницьких ризиків. Аналіз варіабельності прибутку.
Необхідність управління ризиками господарської діяльності. Сутність та структурна
схема ризик-менеджменту. Функції керованої та керуючої підсистем управління ризиками.
Уникнення та компенсація ризику. Збереження та передавання ризику. Хеджування та
страхування ризиків. Методи зниження ступеня ризику. Диверсифікації діяльності
підприємства.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
12. Андрейчикова А. Н. Неопределенность как источник возникновения риска
экономической деятельности // Академіч. огляд. – 2002. – № 1. – С. 71-75.
13. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход риск-менеджменту: стоит ли
этим заниматься: Пер. с англ. — М.: Издат. Дом «Вильямс», 2003. — 208 с.
14. Бережнов Г. В. Управление предприятием: Новые подходы к снижению риска и
повышению эффективности организации // Управление риском. — 2003. — № 2. — С. 24—29.
15. Большаков А. С. Моделирование в менеджменте: Учеб. пособие. — М.:
Информационно-издательский дом «Филинъ», Рилант, 2000. — 464 с.
16. Буянов В. П., Клуханов К. А., Михайлов Л. М. Рискология (управление риском):
Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Экзамен, 2003. — 384 с.
17. Вiтлiнський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с.
18. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб. — К:
ЦУЛ, 2002. — 420 с.
19. Воронцовский А. В. Управление рисками: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. —
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; ОЦЭМ, 2004. — 458 с.
20. Вяткин В. Н., Гамза В. А., Дж. Дж. Хэмптон. Управление риском в рыночной
экономике. — М.: ЗАО «Издательство ―Экономика―, 2002. — 195 с.
21. Глущенко В. А., Глущенко И. И. Разработка управленческого решения.
Прогнозирование-планирование. Теория проектирования экспериментов. — Железнодорожный:
Крылья, 2000. — 400 с.
22. Гоберман В. А., Гоберман Л. А. Основы производственного менеджмента:
моделирование операций и управленческих решений: Учеб. пособие. — М.: Юристъ, 2002. —
336 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
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Фізична культура і основи здоров’я людини
1. КОД: ОК 31.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1, 2
4. ЛЕКТОР: ст. викл. Мельничук І.П.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність працювати в команді.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної
взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс фізичної культури. Шкільний курс безпеки життєдіяльності
людини (основи 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 навчально-виховні заходи
залучення особистості у процесі будівництва здоров‘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 соціальноекономічного 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
соціально-економічного благополуччя, зрілості, культури і престижу держави» Хвороба.
Фактори, що сприяють розвитку хвороби. Показники тривалості життя в Україні та інших
країнах.
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9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
8. Андрощук, Н. Основи здоров'я і фізична культура (теоретичні відомості)
/Н.Андрощук, М. Андрощук, — Т. : Підруч. і посіб., 2006. — 160 с.
9. Балбенко, С. Основи здоров'я та фізичної культури : метод. посіб. для вчителів
/С.Балбенко. — Х. : Скорпіон, 2004. — 96 с. — (Предметний тиждень).
10. Богданова, Г. Підготовка вчителів до формування в учнів життєвих навичок
/Г.Богданова //Здоров‘я та фізич. культура. — 2007. — № 9. — С. 6-7
11. Васьков, Ю. Концепція розвитку фізичного виховання в загальноосвітніх школах
/Ю.Васьков //Здоров'я та фізич. культура. — 2005. — № 6. — С. 1, 3-5.
Всесвітній день здоров'я — 7 квітня // Здоров'я та фізич. культура. — 2007. — № 9. — С. 19-20.
12. Денісов О. О. Фізичне виховання і фізична підготовка студентської молоді
//Фізична культура, спорт та здоров‘я: матеріали IV Всеукраїнської студентської наукової
Інтернет-конференції (в рамках XVII Міжнародної науково-практичної конференції) (Харків, 7–
8 грудня 2017 р.). Харків: ХДАФК, 2017. -115 с. –С. 16-19. Режим доступу:
http://journals.uran.ua/ksapc_conference/issue/view/7038/showToc
13. Єдинак, Г. Фізична культура в школі : молодому спеціалісту : навч.-метод. посіб.
/Г.Єдинак, П. Плахтій, Ю. Яценюк; худож. Л. Галаманжук. — Кам'янець-Поділ., 2010. — 305 с.
14. Єресько, О. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Основи здоров'я»
/О.Єресько // Здоров'я та фізич. культура. — 2005. — № 6. — С. 13-15.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ: лекції, практичні
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.

3.2.2. Вибіркові компоненти*
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг
1. КОД: ВБ 1.1.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: викл. Ткач К.О.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: засвоєння знань та придбання навичок в галузі управління ринковою
поведінкою інформаційної установи.
Спеціальні: формування наукового світогляду та спеціальних знань з теорії, методології
маркетингу, застосування умінь та навичок здійснення управлінських функцій на підприємстві
на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності
підприємства.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: сутність маркетингу інформаційних продуктів і послуг; структуру і зміст ринку
інформаційних продуктів і послуг; типи інформаційних продуктів і послуг як товару; канали та
засоби розповсюдження інформаційних продуктів і послуг; принципи планування, стратегії і
тактики маркетингу інформаційних продуктів і послуг.
вміти: збирати та аналізувати маркетингову інформацію; прогнозувати маркетингову
ситуацію; планувати та корегувати маркетингову політику фірми.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс з основ економіки.
8. ЗМІСТ КУРСУ:

*

До інформаційного пакету включаються вибіркові компоненти лише за вибором факультету.
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Цілі та задачі курсу. Інформаційні продукти і послуги. Особливості напрямку в загальній
концепції маркетингу. Концепція і функції маркетингу інформаційних продуктів та послуг.
Управління маркетингом інформаційних продуктів та послуг. Поняття інформаційних продуктів
і послуг. Визначення їх типів, особливості інформаційних продуктів та послуг як товару.
Інформаційний ринок. Поняття, структура та зміст інформаційного ринку. Об'єкти та
суб‘єкти інформаційного ринку. Характеристика секторів інформаційного ринку. Механізм
функціонування інформаційного ринку. Економічні категорії ринкового механізму. Економічні
закони ринку. Суб‘єкти ринку та їх ролі. Етапи та тенденції розвитку інформаційного ринку
України.
Маркетингові дослідження та маркетингова інформація. Маркетингова інформація та
маркетингове середовище. Системи маркетингових досліджень та маркетингової інформації, їх
характеристика та призначення. Процес маркетингового дослідження в інформаційній сфері.
Організаційно-функціональні форми
управління інформаційним маркетингом.
Функціональна структура. Структура, орієнтована на продукти та послуги. Структура,
орієнтована на ринок. Структура загального керування.
Споживачі на ринку інформаційних продуктів та послуг. Сегменти інформаційного
ринку та їх особливості. Вивчення підходів щодо визначення споживачів інформаційної
продукції, послуг та систем.
Розповсюдження інформаційних продуктів та послуг. Значення, цілі, завдання та місце
політики розповсюдження в системі маркетингу. Канали й засоби розповсюдження
інформаційних продуктів, послуг і систем. Поняття системи розповсюдження та її складові
елементи. Механізм взаємодії учасників каналу розподілу.
Основні принципи політики в маркетингової діяльності. Поняття маркетингової
політики. Концепція життєвого циклу товарів. Характеристика основних етапів життєвого
циклу товарів та послуг. Застосування концепції життєвого циклу до інформаційних продуктів
та послуг. Маркетингова політика на різних етапах життєвого циклу інформаційних продуктів
та послуг.
Планування, стратегія і тактика маркетингу інформаційних продуктів та послуг.
Стратегічне планування маркетингової діяльності. Маркетинговий розділ бізнес-плану.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Про інформацію: Закон України від 13.01.2011 р. №2938-VI [Текст] // Відомості
Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 313.
2. Білокобила Є.Ю. Основи маркетингу: Навч. посібник / Є.Ю. Білокобила, Л.Ю.
Янківський – К.: ІНФОРМАВТОДОР, 2006. – 348 с.
3. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: Навч. посібник / Л.Ф. Єжова – К.: КНЕУ, 2002.
– 560 с.
Оксанич А. П. Інформаційні системи і технології маркетингу / А.П. Оксанич, В.Р.
Петренко, О.П. Костенко – К.: Професіонал, 2008. – 320 с.
4. Палеха Ю.І., Палеха О.Ю. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг: Навч.
посібник / Ю.І. Палеха, О.Ю Палеха – К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – 480 с.
5.Чубукова О.Ю. Економіка інформації. Ринок продуктів та послуг / О.Ю. Чубукова – К.:
Нора-прінт, 2001. – 334 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: наявний електронний курс з дисципліни,
розміщений на платформі Moodle.
Економіко-математичні методи та моделі в ІТ-підприємництві
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1. КОД: ВБ 1.2.
2. РІК НАВЧАННЯ: 3.
3. СЕМЕСТР: 5,6.
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Сорока Л.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; 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 визначати та описувати характеристики організації, аналізувати й
структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
14. 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; організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку
інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності; виявляти навички організаційного проектування та моделювання
управлінських процесів діяльності суб‘єктів господарювання в недетермінованих умовах
конкурентного бізнес-середовища.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Маркетинг, Мікроекономіка та макроекономіка, Менеджмент організацій.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сутність економіко-математичного моделювання. Мета та задачі курсу. Необхідність
застосування кількісних методів дослідження зовнішньоекономічної сфери. Поняття економікоматематичної моделі (ЕММ). Класифікація ЕММ економічної діяльності. Необхідність
застосування кількісних методів при дослідженні економічних процесів.
Математична модель операції. Мета операції, засоби досягнення мети (ресурси та
способи їх використання), фактори, що впливають на операцію, рішення, критерій/критерії
оцінювання якості рішення. Макроекономічна модель Леонтьєва.
Цільова (критеріальна) функція і функції-обмеження. Множина допустимих точок задачі
математичного програмування (ЗМП) та її розвʼязання. Способи перетворення типів обмежень
на змінні задачі та характеру оптимізації цільової функції. Задачі лінійного програмування (ЛП).
Теореми Лагранжа та Куна-Такера для задач математичного програмування, що
визначаються диференційованими функціями. Двоїста задача. Властивості двоїстої задачі та її
звʼязок із вихідною оптимізаційною задачею. Методи розвʼязання задач ЛП (симплекс-метод,
двоїстий симплекс-метод. Лінійні цілочислові задачі. Постановки економічних задач з вимогою
цілочисельності.
Задачі квадратичного програмування, їх властивості та загальні методи розвʼязання.
Метод найменших квадратів розвʼязання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Задача опуклого
програмування. Наближене розв‘язання задач опуклого програмування методом кусковолінійної апроксимації. Методи спуску. Наближене розв‘язання задач опуклого програмування
градієнтним методом. Поняття про параметричне та стохастичне програмування. Моделі
динамічного програмування. Загальна постановка задачі динамічного програмування.
Сітьова модель та її основні елементи. Сітьові графіки. Порядок і правила їх побудови.
Сітьове планування в умовах невизначеності. Оптимізація сітьового графіка методом «часвартість». Елементи теорії масового обслуговування. Класифікація засобів масового
обслуговування. Поняття про марківський випадковий процес. Потоки подій. Елементи теорії
144

ігор. Поняття про ігрові моделі. Платіжна матриця. Нижня та верхня ціна гри. Ігри в змішаних
стратегіях. Зведення матричної гри до задачі лінійного програмування.
Сучасні тенденції розвитку засобів економіко-математичного моделювання. Урахування
впливу чинників ризику та невизначеності. Поняття про системи підтримки прийняття рішень та
експертні системи. Сучасна ситуація на світовому ринку засобів та інформаційних технологій
підтримки прийняття рішень. Підходи до врахування нечислових співвідношень при побудові
економіко-математичних моделей.
Виробнича функція та її призначення. Емпірична виробнича функція, етапи та загальний
спосіб її побудови. Оцінювання параметрів лінійної регресії методом найменших квадратів.
Властивості простої лінійної регресії. Оцінювання якості лінійної регресії. Перевірка простої
регресійної моделі на адекватність. F-критерій Фішера та інші критерії якості лінійної регресії.
Коефіцієнти кореляції та детермінації. Ступені вільності; аналіз дисперсій (АNОVА-аналіз у
лінійній регресії).
Моделі багатофакторної регресії. Приклади застосування багатофакторного регресійного
аналізу на практиці. Класична лінійна багатофакторна модель, основні припущення. Етапи
побудови багатофакторної регресійної моделі. Розрахунок невідомих параметрів
багатофакторної регресії за МНК. Коефіцієнт множинної кореляції та детермінації. АNОVАдисперсійний аналіз у багатофакторній регресії. F-критерій Фішера адекватності
багатофакторної регресії.
Особливі випадки у багатофакторному регресійному аналізі. Мультиколінеарність та її
вплив на оцінку параметрів моделі. Знаходження мультиколінеарності та її вилучення.
Алгоритм Ферара-Глобера. Засоби усунення мультиколінеарності. Наслідки порушення
припущення про гетероскедатичність. Узагальнений метод найменших квадратів оцінювання
параметрів багатофакторної лінійної моделі.
Автокореляція рівнів часового ряду. Моделювання тенденцій часового ряду.
Моделювання сезонних коливань. Параметризація моделі з автокорельованими залишками.
Критерій Дарбіна-Уотсона.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
11. Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику — К.: ДЕМІУР,
2006.
12. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник — К.: КНЕУ, 2003.
13. Вітлінський В. В., Оболенська Т. Є., Жигоцька Н. В. Моделювання рейтингової
оцінки вищого навчального закладу // Економічна кібернетика — 2000 — № 3.
14. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в
экономике: Учебник — М.: МГУ им. М.В.Ломоносова. — ДИС, 2007.
15. Колемаев В. А. Математическая экономика: Учеб. для вузов — М.: ЮНИТИ, 2008.
16. Костіна Н. І., Алєксєєв А. А., Василик О. Д. Фінанси: системи моделей і прогнозів:
Навч. посібник — К.: Четверта хвиля, 2008.
17. Лысенко Ю. Г, Егоров П. В., Овечко Г. С., Тимохин В. Н. Экономическая
кибернетика: Учеб. Пособие. — 2-е изд. / Под ред. д-ра экон.наук, проф. Ю. Г. Лысенко,
Донецкий национальный университет — Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003.
18. Малыхин В. И. Математическое моделирование экономики: Учебно-практ. пособие
— М.: УРАО, 2008.
19. Сергеева Л. Н. Нелинейная экономика: модели и методы / Науч. ред. д-р. экон. наук,
проф. Ю. Г. Лысенко — Запорожье: Полиграф, 2003.
20. Трояновский В. М. Математическое моделирование в менеджменте. Учеб. пособие
— М.: Русская Деловая Литература, 2009.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття,
лабораторні заняття, самостійна робота.
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11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Основи WEB-дизайну
1. КОД: ВБ 1.3.
2. РІК НАВЧАННЯ: 2.
3. СЕМЕСТР: 3.
4. ЛЕКТОР: Грендач Т.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: формувати компетентність в питаннях пов‘язаних з гіпертекстовими
документами, створенням сайтів, оформленням і дизайном сайтів, створенням графіки та
анімації для Web.
Спеціальні:оволодіти навичками: розробки дизайну web-сайтів, навичками розробки
дизайн-проекту сайту з урахуванням ергономічних вимог і сучасних тенденцій розвитку
візуальної культури.
15. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: правила створення та форматування HTML-документа; основи роботи в графічних
програмах; основи роботи зі звуком та відео на Web-сторінці; основи роботи в пошукових
системах і каталогах; варіанти розміщення Web-сайту в мережі Інтернет; основні способи
розкрутки сайту.
вміти: створювати Web-сторінки; форматувати текст на Web-сторінках і створювати
гіперпосилання; використовувати в оформленні Web-сторінки фрейми і таблиці; оформляти
Web-сторінки за допомогою графіки; додавати звук на Web-сторінку; реєструвати сайти в
пошукових системах.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: -.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Змістовий модуль 1.
Тренди сучасного Web-дизайну. Структура HTML-документа. Списки. Гіперпосилання.
Таблиці. Фрейми. Форми. Особливості вводу і форматування тексту. Правила використання
шрифтів. Структурування тексту. Формати графічних файлів для Web. Розміщення Web графіки
на Web сторінці. Досягнення балансу між текстом і графікою. Обробка зображень за допомогою
спеціальних програм. Оптимізація коду HTML для Web. Робота з Gif анімацією. Робота зі
звуком. Вбудовування відео на Web-сторінку. Варіанти розміщення Web-сайту в мережі
Інтернет.
Проектування WEB-сайту. Постановка завдання на розробку. З'ясування цілей та задач
Webпублікації. Оцінка аудиторії (круга користувачів), її специфічних особливостей. Створення
концепції. Відбір матеріалу, вибір структури сайту і особливостей розміщення матеріалів.
Вимоги до інтерфейсу. Вимоги до оформлення Web-сторінок. Вибір дизайну публікації в
цілому. Розробка дизайну сторінок. Взаємодія основних технологічних компонент Web-сервісу.
Огляд інструментальних засобів Web-дизайну.
Розмітка тексту з використанням HTML. Розмітка тексту. Поняття розмітки тексту. Мови
розмітки тексту. Синтаксис мови HTML. Структура HTML-документа. Заголовок документа,
мета-тегі. Тіло документа. Документи з фреймами. Склад елементів. Поняття контейнера.
Основні тегі. Прийоми розробки документів в різних середовищах.
Створення WEB-сторінок. Елементи навігації. Базування. Посилання і якорі. Карти
посилань. Вбудовування об'єктів (аплети, Flash, звук і т.п.). Форми, призначення, створення,
використання. Поняття та засоби семантичної розмітки.
Використання стильових специфікацій. Таблиці стилів. Включення таблиць стилів,
ієрархія таблиць. Завдання стилів. Селектори. Форматування WEB-сторінок. Синтаксис правил
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таблиць стилів. Модель форматування CSS. Властивості елементів, керованих за допомогою
CSS. Форматування Web-документів з використанням таблиць стилів.
Верстка сторінок. Основні етапи прийняття рішень. Поняття верстки. Засоби CSS, що
забезпечують верстку. Верстка смугами. Верстка колонками. Основні етапи прийняття рішень.
Адаптивний дизайн. Адаптивна верстка. Верстка за допомогою фреймворків.
Змістовий модуль 2.
Створення динамічних елементів та ефектів. Створення динамічних елементів.
Створення динамічних елементів за допомогою CSS. Трансформації. Анімація. Використання
скриптів. Приєднання скриптів до Web-документу. Особливості мови JavaScript. DOM, об'єктна
модель документа. Модель подій, обробка подій. Розробка сценаріїв для HTML-документів.
Використання бібліотек.
Засоби та прийоми створення Web-документів. Огляд засобів створення Web-документів.
Візуалізовані засоби. Використання шаблонів. Фреймворки. Системи керування контентом.
Публікація Web-документів. Тестування і супровід сайту. Оцінка якості і ефективності
публікації.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Молчанов В.П. Основи проектування WEB-видань. Конспект лекцій. – Харків: Вид.
ХНЕУ, 2008. – 168 с.
2. Молчанов В. П. Технології WEB-дизайну : конспект лекцій / В.П. Молчанов. – Харків :
Вид. ХНЕУ, 2011. – 212 с.
3. Методичні рекомендації по виконанню лабораторних робіт з навчальної дисципліни
«Основи проектування WEB-видань» для студентів спеціалізації "Комп'ютеризовані технології
та системи видавничо-поліграфічних виробництв" усіх форм навчання . Укл. В. П. Молчанов,
Т.Ю. Андрющенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. -84 с.
4. Кирсанов Д. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова. – СПб.: Символ-Плюс, 1999, - 376
с.
5. Нильсен Я., Тахир М. Дизайн Web-страниц. Анализ удобства и простоты
использования 50 узлов. - Пер. с англ. -М.: Издательский дом "Вильяме", 2002. - 336 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, лабораторні
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Виставковий бізнес та комп’ютерні технології
1. КОД: ВБ 1.4.
2. РІК НАВЧАННЯ: 3.
3. СЕМЕСТР: 5.
4. ЛЕКТОР: викл. Ткач К.О.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: здатність до інтеграції знань, умінь і навичок та їх ефективного використання в
умовах швидкої адаптації суб‘єктів виставково-ярмаркової діяльності до вимог зовнішнього
середовища, розуміння інженерних принципів та їх зв‘язок із бізнес-технологіями та
управлінськими знаннями.
Спеціальні: компетенції із обґрунтування вибору відповідного рішення щодо прийняття
участі у відповідному виставковому заході; навчаться організовувати підготовку зразків товарів
і послуг (експонатів) для демонстрації на виставках; навчаться організовувати демонстрацію
товарів (послуг) на виставці та спілкування з відвідувачами виставки; виконуватимуть весь
перелік робіт: від планування виставок до проведення конкретної виставки на виставкових
площах; здобудуть навички із здійснення після виставкової роботи для визначення основних
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помилок та недоліків задля розробки рекомендацій для їх подолання у майбутньому; засвоять
основні тенденції розвитку виставкової діяльності в Україні та світі.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: основи теоретичних питань з формування виставкової діяльності; класифікації
виставок; поняття продукту виставкової діяльності; структуру українського виставкового ринку;
сучасні підходи до координування виставкової діяльності; методи управління виставковою
діяльністю; інформаційні технології в управління виставковою діяльністю.
вміти: визначити види виставок; класифікувати суб‘єктів виставкової діяльності ;
складати оптимальний план виставок; організувати та мотивувати персонал; контролювати
процесу організації та проведення виставок; розрахувати оцінку ефективності участі компанії у
виставці; розробляти виставкові стенди.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Економіка інформаційної діяльності, Основи WEB-дизайну, Маркетинг
інформаційних продуктів та послуг.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Предмет, цілі і завдання виставкової діяльності. Розкриття основні структурні елементи
навчальної дисципліни. Висвітлення основних задач при вивченні дисципліни. визначення
історичних передумов виникнення паблік рилейшнз. Характеризування основних категорій
паблік рилейшнз. Розкриття передумов розвитку паблік рилейшнз на теренах України.
Охарактеризування основних принципів паблік рилейшнз, які було закладено Самуелем
Адамсом. Міжнародна асоціація паблік рилейшнз (МАПР). Основні документи в області паблік
рилейшнз.
Підготовка персоналу до участі у виставках. Визначення факторів, що обумовлюють
підвищення ролі паблік рилейшнз – діяльності. Дія суб‘єктів господарювання України щодо
розвитку соціальної відповідальності бізнесу. Надання характеристики стану законодавчої бази і
правового регулювання PR-діяльності. Прогнози стосовно бізнес – життя України в області
паблік рилейшнз. Розкриття сутності поняття «виствкова діяльність». Загальні принципи
встановлення і підтримки паблік рилейшнз. Розкриття змісту функцій паблік рилейшнз.
Підготовка демонстраційного стенду до виставки. Визначення важливості громадськості
у виставковій діяльності. Наукові підходи визначення терміну «громадськість». Структурні
елементи громадськості. Розкриття існуючих підходів до типізації громадськості. Виділення
основних груп громадськості за категорією та залежно від ступеня впливу на підприємство.
Особливості кожної групи громадськості. Характеристика конкурентів (основних прямих і
комунікативних). Визначення основних інтересів груп громадськості. Методика визначення
рівнів громадськості. Висвітлення схеми взаємодії підприємства з цільовою громадськістю.
Поняття «громадська думка». Вплив громадської думки на PR-діяльність. Сутність етапів
процесу формування громадської думки.
Проведення аналізу конкурентів на виставках. Визначення різниці між пропагандою і
паблісіті. Висвітлення місця паблік рилейшнз у комунікаційній політиці підприємства. Сутність
престижної реклами. Наукові підходи до виділення груп PR-інструментів. Визначення складу
групи PR-інструментів опосередкованого масового інформування. Особливості прес-релізів і
ньюз-релізів. Формування основних цілей написання прес-релізу і розкриття його структури.
Особливості використання факт-листів, медіа-кітів, бекграундерів і щорічних звітів. Виділення
якостей, якими повинна володіти людина яка виступає. Визначення основних цілей публічних
виступів. Розкриття сутності спеціальних заходів. Пояснення випадків, в яких проводяться
прийоми і прес-конференції. Напрямки підготовки презентацій, конференцій, прес-конференцій,
днів відкритих дверей, прийомів. Визначення інструментів підтримки паблік рилейшнз.
Розкриття сутності внутрішньо-спрямованих інструментів паблік рилейшнз. Характеристика
специфіки прогресивних інструментів.
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Економічна роль ярмарок та виставок. Характеристика комплексної маркетингової
системи паблік рилейшнз-потенціалу. Висвітлення сутності комунікаційного стилю та перелік
його видів. Задачі PR-підрозділів і PR-фахівців в області лобіювання. Надання визначення
ефективності, ефекту і маркетингового контролінгу системи паблік рилейшнз. Розкриття
сутності стратегічного, тактичного та оперативного контролінгу паблік рилейшнз-діяльності.
Визначення комунікативної ефективності PR-інструментів. Характеристика етапів підготовки і
проведення виставки. Напрямки PR-діяльності у кризових ситуаціях. Характеристика методики
формування та оцінки уніфікованого інформаційного банку в області паблік рилейшнз.
Визначення змісту конфіденційної інформації і принципи внутрішньої системи її захисту.
Контроль реалізації виставкової діяльності та етапи контролю. Розкриття сутності
векторного аналізу доцільності комунікаційних мереж. Формування навичок моніторингу
внутрішньої інформаційної взаємодії. Висвітлення специфіки тактичного та оперативного PRпланування. Розкриття основних складових моделі іміджу та методики її розрахунку.
Характеристика методики побудови карти конкурентоспроможності політики лобіювання.
Послідовність розповсюдження паблік рилейшнз-інформації. Розкриття алгоритму оцінки
спеціальних PR-заходів. Характеристика напрямків оцінки аудиторії. Визначення методики
оцінки прямого маркетингу в області паблік рилейшнз. Сутність організації ділових
комунікацій. Напрямки діагностики кадрової підтримки. Описання маркетингової підтримки
PR-діяльності.
16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.
Семенцова Т. Современные технологии выставочного маркетинга // Вопросы экономики2010-№3, с. 17
2.
Критсотакис Я.Г. Торговые ярмарки и выставки. Техника участия и коммуникации / Я. Г.
Критсотакис. – М.: ДИС,2010. – 521 с.
3.
Почепцов Г. Теория коммуникации. — М.: Центр, 2008.
4.
Скотт Дж. Учитесь эффективно продавать и управлять сбытом. — К.: Внешторгиздат,
2012.
5.
Є. А. Блажнов аблик рилейшнз. Приглашение в мир цивилизованных рыночных и
общественных отношений: Учебное пособие для деловых людей.: ИМА-Пресс, 2009. —
158 с.
6.
Стюард Г. Успешный менеджмент торговли: Как сделать вашу команду лучшей. — М.:
Филинъ, 2006.
7.
Поль Сопер сновы искусства речи. Книга о науке убеждать Ростов-на-Дону: Феникс,
2011. — 448 с.
8.
Г. Г. Почепцов Имидж: от фараонов до президентов. Строительство воображаемых
мифов в мифе, сказке, анекдоте, рекламе, пропаганде и паб-лик рилейшнз К.: АДЕФУкраина, 2007. — 328 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Алгоритмізація та мови програмування
1. КОД: ВБ 1.5.
2. РІК НАВЧАННЯ: 2,3.
3. СЕМЕСТР: 4,5.
4. ЛЕКТОР: Дущенко О.С.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
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Загальні: надання здобувачам вищої освіти теоретичних і практичних знань щодо
сучасних наукових концепцій, понять, методів алгоритмізації та технологій програмування,
дослідження властивостей і особливостей алгоритмів, а також процесів створення
працездатних програм.
Спеціальні: вивчення типових алгоритмічних конструкцій та засобів представлення
алгоритму; отримання знання про синтаксис і семантику базових конструктивних елементів
мови програмування: лексем, виразів та операторів; отримання знання про різновиди типів
даних, як простих, так і складених (масивів, структур, об‘єднань); усвідомлення особливості
програмування функцій; усвідомлення парадигми імперативного програмування; вивчення
особливостей програмування динамічних та файлових структур даних; отримання знання про
основні прийоми структурного програмування; формування комплексного уявлення про
етапи розробки програми, основні поняття та методи технологій програмування; оволодіння
прийомами та технологією налагодження та тестування програм; отримання знання про
основні вимоги до документування програмних продуктів.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати елементи теорії алгоритмів, процедурного та візуального програмування; загальні
принципи побудови алгоритмів; основні алгоритмічні конструкції;етапи розв'язування задач за
допомогою комп'ютера; типові способи моделювання; концепцію типів даних і операції над
даними різних типів; концепцію структурного програмування; базові алгоритмічні конструкції
(послідовність, розгалуження, цикл) та відповідні їм команди мовами програмування;
уміти формалізувати прикладну задачу та інтерпретувати її в термінах програмування;
розробляти алгоритми розв'язування типових математичних та прикладних задач; вибрати
адекватний завданню метод реалізації типових алгоритмів обробки даних; складати лінійні,
циклічні і розгалужені алгоритми з використанням простих і структурованих типів даних;
описувати алгоритми розв'язування типових задач засобами графічних схем та мовами
програмування; розробляти програмні коди з використанням середовища Visual Studio;
самостійно опановувати нові методи та технології розробки програм.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ:
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Змістовний модуль 1.
Архітектура і принципи функціонування комп'ютерів та комп'ютерних мереж.
Класифікація. Принципи фон Неймана.
Поняття алгоритму та типові алгоритмічні структури програмування. Що таке алгоритм.
Властивості алгоритмів. Використання блок-схем для побудови алгоритмів. Типові алгоритмічні
структури програмування.
Елементи алгоритмічних мов програмування. Концепція типів даних, імена, значення,
покажчики. Змінні, константи, операції, вирази.
Структурне програмування. Структурний підхід до створення алгоритмів. Послідовність,
розгалуження та цикли. Модульність. Метод покрокової деталізації. Алгоритми-процедури і
алгоритми-функції.
Процедурно-орієнтоване програмування. Рекурсія. Введення в об'єктно-орієнтовану
технологію програмування, проектування об'єктних типів, програмних об'єктів. Об'єкти і
модулі. Спадкування, правила спадкування. Віртуальні і динамічні методи. Сумісність об'єктних
типів.
Методології розробки програм. Низхідне та висхідне, модульне програмування.
Основні етапи розробки програмних систем. Характеристики якості програмних
продуктів. Програмні середовища розробки. Тестування.
Змістовний модуль 2.
Організація даних (масиви, рядки, структури) та алгоритми їх оброблення.
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Файлові структури даних. Файлова система. Логічна організація файлу. Фізична
організація й адреса файлу. Загальна модель файлової системи. Сучасні архітектури файлових
систем.
Керування файлами. Права доступу до файлу. Програмні способи читання, редагування,
запису, видалення.
Динамічні структури даних. Списки, черги, черга з пріорітетами. Стеки.
Алгоритмізація типових обчислювальних задач. Тіпові структури алгоритмів
обчислювальних процесів. Теорія чисельних методів розв'язування типових математичних
задач. Основні властивості різницевих схем: збіжність, апроксимація, порядок точності. Поняття
подібності. Застосування теорії подібності в моделюванні. Основні теореми теорії подібності.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.
Саволюк А. П. Основи алгоритмізації та програмування. Збірник завдань. -К.:
«Основа», 2011, - 208 с.
2.
Богданов В. Основи алгоритмізації та програмування. Посібник. -К.: , 2010, - 136
с.
3.
Информатика: Учебник / Каймин В.А.,2-е изд. перераб. и доп.- М: Инфра-М.,
2002.- 272 с.
4.
Информатика: Учебник для вузов / Козырев А.А.- СПб: издательство Михайлова
В.А., 2002.- 511 с.
5.
Математика и информатика / Турецкий В.Я. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: ИнфраМ, 2000.- 560 с
6.
Шеховцов В.А. Операційні системи. – К.: BHV, 2005. - 147с.
7.
Глинський Я.М. Практикум з інформатики. – Львів,«Деол», 2002 -125 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, лабораторні
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Візуалізація бізнес-інформації в системі обліку
1. КОД: ВБ 1.6.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4.
3. СЕМЕСТР: 7.
4. ЛЕКТОР: викл. Грендач Т.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: формування компетентностей щодо застосування сучасних програмнотехнічних засобів для візуалізації бізнес інформації з метою підвищення ефективності її
подання, швидкого й якісного аналізу у професійній діяльності.
Спеціальні: оволодіння навичками візуалізації бізнес інформації за допомогою графіків,
діаграм, схем, презентацій, аналізу даних, візуальних карт, картограм, інтерактивного
сторителінгу, дашбордів тощо.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: види звітності в обліку, форми подання інформації у звітах; психологію
сприйняття споживачем інформації про товар, послугу, підприємство тощо; алгоритм створення
візуальних образів на основі «сухих» даних і показників звітності.
вміти: використовувати прикладне програмне забезпечення стандартного та
спеціалізованого призначення для візуалізації даних; працювати з хмарними сервісами;
правильно обирати програмні засоби відповідно до мети й особливостей бізнес інформації;
розробляти й представляти аналітичну та звітну документацію, використовуючи засоби
інфографіки, хмарних сервісів, мультимедійних презентацій, діаграм і графіків, дерева слів,
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інтелект-карт тощо; розміщувати результати візуалізації бізнес інформації на веб-ресурсах та
використовувати у власній проектній діяльності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Звітність та оподаткування в підприємницькій діяльності,
Алгоритмізація та мови програмування.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття про візуалізацію інформації, сфери її застосування. Методи і прийоми
візуалізації інформації: кладограмма (філогенез), дендрограмма (класифікація), візуалізація
інформації еталонної моделі, графік креслення, теплова карта, гіперболічне дерево,
багатовимірне шкалювання, часові ряди,
Розподіл ймовірностей, Treemapping, Southbeach. Комп‘ютерна інфографіка для
візуалізації інформації. Технологія робота з програмним забезпеченням для візуалізації
інформації – Adobe Illustrator, Inkscape. Способи аналізу даних у середовищі МS Excel.
Побудова презентації різної складності.
Когнітивна візуалізація. Історія виникнення когнітивної візуалізації. Основа концепції
когнітивної візуалізації. Символічний (алгебраїчний) та геометричний механізми мислення.
Графічний образ як інструмент прямого впливу на інтуїцію, підсвідомість людини.
Використання Power Point для візуалізації інформації.
Кросплатформеність як сучасний технотренд. Особливості кросплатформенного
програмного забезпечення. Переваги використання кросплатформенного програмного
забезпечення. Технотренд BYOD. Використання в практиці хмарного сховища Google Drive,
мультимедійних додатків Animoto, Educreations, Videolicious, візуальних додатків для нотаток
Evernote і Skitch, Backchannel, електронної візуальної платформи для публічних висловлювань
Padlet та інших.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.
Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А. А.
Вербицкий. –М.: Высш. шк., 1991. – 207 с.
2.
Арнхейм Р. Визуальное мышление / Р. Арнхейм. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – С. 97107.
3.
Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации / Р. Ф. Абдеев. – М.:
ВЛАДОС, 1994. – 336с.
4.
Гризун Л. Е. Комп‘ютерні динамічні моделі як інструмент підтримки
дослідницького підходу у навчанні математики старшокласників / Л. Е. Гризун // Комп‘ютер у
школі та сім‘ї. – 2012. – № 6 (102). – С. 17-22.
5.
Семеніхіна О.В. Інструментарій програми GeoGebra 5.0 та його використання при
розв‘язуванні задач стереометрії / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Інформаційні технології і
засоби навчання. – 2014. – Т. 44. – № 6. – C. 124-133.
6.
Семеніхіна О. В. Інтерактивні аплети як засоби комп‘ютерної візуалізації
математичних знань та особливості їх розробки у GeoGebra / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк //
Комп‘ютер в школі і сім‘ї. – 2016. – № 1. – С. 12-17.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, лабораторні
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Економіка інформаційної діяльності
1. КОД: ВБ 1.7.
2. РІК НАВЧАННЯ: 2.
3. СЕМЕСТР: 4.
4. ЛЕКТОР: викл. Ткач К.О.
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5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: отримання знань, умінь, навичок, необхідних для прийняття господарських
рішень, вивчення науково-організаційних основ економіки інформаційної діяльності та
основних поняття інформаційної діяльності.
Спеціальні: використання отриманих знаннь для вирішення конкретних задач при
оперуванні з інформаційними факторами у сферах виробництва та споживання. Прогнозувати
на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.
Використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації
для складання службових документів та аналітичних звітів. Визначати сегментацію ринку праці,
структуру попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: основні закономірності формування виробничих систем інформаційної економіки;
вміти: використати отримані знання для вирішення конкретних задач при оперуванні з
інформаційними факторами у сферах виробництва та споживання.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Маркетинг інформаційних продуктів та послуг, Економіка
підприємства (виробничого, торгівельного та біржових структур).
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Інформація як фактор еволюційних процесів. Поняття інформації, матеріальне і
нематеріальне начало буття. Еволюція та підходи до трактування дефініції «інформація».
Основні рівні інформаційної реальності та функції інформаційної реальності, які забезпечують
існування, взаємозв'язок і розвиток різних сутностей матеріального світу. Інформаційні
революції.
Роль інформаційної компоненти у формуванні і розвитку соціально-економічних систем.
Матеріально-інформаційні передумови розвитку соціально-економічних систем. Поняття
систем. Зовнішнє середовище розвитку. Механізми зворотного зв‘язку. Розквіт та деградація
систем. Базові чинники формування соціально економічної
системи.
Природа
трансформаційних процесів, що відбуваються у середині базових чинників, які формують
контури суспільних формацій. Постнеолітична формація. Індустріальна формація. Інформаційні
війни.
Передумови формування інформаційного суспільства. Загальні риси інформаційної
формації. Постіндустріальне (інформаційне) суспільство. Роль «соціо-». Інформація як базовий
чинник суспільного иробництва. Передумови формування інформаційної індустрії. Екологічні
проблеми інформаційного суспільства. Біржові індекси.
Зміст і особливості інформаційної економіки. Особливості та властивості інформації як
компоненти економічної системи. Основні властивості інформаційних товарів. Інформація у
широкому значенні. Поняття про інформаційну економіку. Ознаки, що свідчать про початок
переходу на якісно новий етап технічного розвитку. Основні особливості інформаційної
економіки. Мініатюризація виробництва і розвиток нанотехнологій.
Людський чинник в умовах інформаційної економіки. Зміна середовища діяльності
людини. Сфери діяльності людини Інтелектуалізація трудових процесів. Віртуалізація
економічного простору. Промислове шпигунство та конкурентна розвідка.
Економічний зміст інформаційних компонентів виробничих систем. Інформація як засіб
виробництва. Засоби і предмети праці. Інформаційне забезпечення виробничих процесів.
Нематеріальні активи: винахід, «ноу-хау», патент, товарний знак, ліцензія, корисна модель,
промисловий зразок. Інформація як капітал. Інтелектуальний капітал: людський, структурний і
споживчий. Інформація як товар: споживча вартість, мінова вартість і ціна. Економічна оцінка
інформаційної продукції. Гудвіл.
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Інформаційні товари. Класифікація інформаційних товарів. Напрями виробництва
інформаційних товарів. Захист інформаційних засобів і охорона прав власності. Економічна
інформація.
Зміст
соціально-економічних
трансформацій.
Сутнісна
характеристика
трансформаційних процесів соціально-економічних систем. Трансформації у виробничій сфері.
Трансформації сфери послуг та оточуючого середовища людини. Зміни економічної парадигми
розвитку та політичного устрою держави. Трансформації в соціально-культурній сфері.
Формування механізмів управління соціально-економічним розвитком при переході до
інформаційного суспільства. Теорія управління розвитком відкритих стаціонарних систем.
Стратегія інноваційної експансії розвитку соціально-економічних систем. Позитивна мотивація
та нелінійне мислення як невід′ємні компоненти прогресивного соціально-економічного
розвитку. Біфуркаційні
механізми розвитку соціально-економічних систем: сутність та
необхідність реалізації.
Розвиток соціальної пам‘яті. Сутність соціальної пам‘яті. Функції соціальної пам‘яті.
Детермінанти соціальної пам‘яті. Проблеми розвитку систем соціальної пам‘яті в Україні.
Посилення індивідуального самоуправління та самоорганізації систем. Посилення та
активізація індивідуального управлінського потенціалу. Сутнісна характеристика механізмів
самоорганізації соціально-економічних систем. Екосистемна організація соціально-економічних
структур.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. Навч.
Посібник / І. С. Вовчак. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 354 с.
2. Григораш С. М. Організація та управління діяльністю інформаційних установ :
конспект лекцій / С. М. Григораш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 234 с.
3. Давидова I. О. Iнформацiйний ринок: органiзацiя, маркетинг, управлiння : навч. посiб. /
I. О. Давидова ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : [б. в.], 2001. – 136 с.
4. Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом :
підруч. / С. М. Головань [та ін.]. – Львів, 2005.
5. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих
навчальних закладів / За редакцією В. С. Пономаренка. – Київ: Видавничий центр «Академія»,
2002. – 544 с.
6. Iнформацiйний ринок продуктів і послуг : консп. лекцій / уклад. I. О. Давидова. –
Харків: ХДАК, 2000. – 69 с.
7. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління :
навч. посіб. / С. П. Кулицький ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом. – Київ : МАУП, 2002. –
222 с. : рис.
8. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підруч. / Н. М. Кушнаренко, В. К.
Удалова. – Київ : Вінар, 2003. – 328 с. – (Вища освіта XXI століття).
9. Матвієнко О. В. Представлення інформації в автоматизованих документноінформаційних системах : навч. посіб. / О. В. Матвієнко. – Київ : НТУ, 2001. – 130 с. : рис.
10. Новак В. О., Макаренко Л. Г., Луцький М. Г. Інформаційне забезпечення
менеджменту : навч. посібник / В. О. Новак, Л. Г. Макаренко, М. Г. Луцький. – Київ: КОНДОР,
2006. – 462 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Управління ІТ-підприємством
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1. КОД: ВБ 1.8.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4.
3. СЕМЕСТР: 8.
4. ЛЕКТОР: викл. Іваненко І.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: формування системних знань теорії та практики управління інформаційною
діяльністю суб‘єктів господарювання; опанування відповідного інструментарію для успішного
управління інформаційними ресурсами, системами і технологіями.
Спеціальні: опанування теорії вітчизняного й світового передового досвіду, набуття
практичних навичок з управління інформаційною діяльністю організацій.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати сутність, зміст і значення інформаційного менеджменту в системі менеджменту
підприємства;
сутність, класифікацію та особливості інформаційних ресурсів (ІР) як
економічної категорії; вплив ІР на конкурентоспроможність підприємства; методи визначення
інформаційних потреб організації, джерела та канали одержання стратегічної інформації;
сутність економічної ефективності інформаційних систем і технологій та проблеми її
оцінювання;
уміти організовувати та здійснювати інформаційну діяльність на будь-якому об‘єкті;
розробляти основні контури політики та стратегії організації у сфері інформаційних технологій;
оцінювати рівень інформатизації об‘єкта; аналізувати та реорганізувати діяльність підприємства
для підвищення рівня його інформатизації; визначати інформаційні потреби користувачів;
аналізувати та оцінювати економічну ефективність інформаційних систем і технологій за
різними методиками; керувати проектами створення й упровадження
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржових
структур), Економіко-математичні методи та моделі в ІТ-підприємництві, Бізнес-планування,
Звітність і оподаткування в підприємницькій діяльності.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сфера інформаційного менеджменту. Поняття інформаційного менеджменту.
Передумови виникнення інформаційного менеджменту. Основні напрями інформаційного
менеджменту. Значення інформаційного менеджменту в суспільстві.
Завдання інформаційного менеджменту. Формування технологічного середовища
інформаційної системи. Розвиток інформаційної системи та забезпечення її обслуговування.
Планування в середовищі інформаційної системи. Формування організаційної структури в
області інформатизації. Використання та експлуатація інформаційних систем. Формування
інноваційної політики та здійснення інноваційних програм. Керування персоналом в сфері
інформатизації. Керування капіталовкладеннями в сфері інформатизації. Формування та
забезпечення комплексної захищеності інформаційних ресурсів.
Планування в середовищі інформаційної системи. Суть процесу планування. Стратегічне
планування інформаційних систем. Фази стратегічного планування інформаційних систем.
Інформаційна інфраструктура підприємства. Аналітична піраміда засобів ОІ. Аналітичні
системи і прийняття управлінських рішень. ERP-системи. Сховища даних і OLAP-системи.
ВРМ-системи. Деякі аспекти побудови корпоративних інформаційних систем.
Комунікативні процеси в системі керування. Сутність комунікації, її роль у системі
керування компанією. Класифікація комунікацій компанії. Керування комунікаційними
процесами. Напрямки удосконалення системи комунікацій у керуванні.
Організація і засоби інформаційних технологій забезпечення управлінської діяльності.
Види, структура й організаційно-методичне забезпечення сучасних інформаційних технологій.
Управління капіталовкладеннями в сфері інформатизації. Управління капіталовкладеннями у
сфері інформатизації. Показники ефективності інформатизації. Аналіз витрат у сфері
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інформатизації. Ціноутворення на продукцію ІС. Прийняття рішень щодо інвестицій в ІТ.
Окупність ІТ. Збалансований і комплексний підхід.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Батюк А.С. та ін. Інформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. / А. С. Батюк, З.
П. Двуліт, К. М. Обельовська, І. М. Огородник, Л. П. Фабрі. – Львів : Національний університет
«Львівська політехніка» ―Інтелект-Захід‖, 2004. – 520 с.
2. Васюхин О. В., Варзунов А. В. Информационный менеджмент : краткий курс : учеб.
пособ. / О. В. Васюхин, А. В. Варзунов. – СПб. : СПбГУ, 2010. – 119 с.
3. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті : навч.
посіб. / І. С. Вовчак. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 354 с.
4. Глівенко С. В. та ін. Інформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. / С. В.
Глівенко, С. В. Лапін, О. О. Павленко та ін. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 407
с.
5. Знахур В. С. Інформаційний менеджмент та маркетинг : конспект лекцій / С.В. Знахур.
– Харків : Вид. ХНЕУ. – 2009. – 131 с.
6. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту : навч. посіб. / О. В. Матвієнко.
– К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с.
7. Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Інформаційний менеджмент : опорний конспект лекцій у
схемах і таблицях : навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – К., 2006. – 170 с.
8. Сорока П. М. Інформаційний менеджмент : навч. посіб. Для дистанційного навчання /
П. М. Сорока, Б. М. Сорока. – К. : Університет Україна", 2008. – 535 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Електронна підтримка споживачів
1. КОД: ВБ 1.9.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1.
3. СЕМЕСТР: 2.
4. ЛЕКТОР: Абросімов Є.О.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: здатність застосовувати теоретичні і практичні знання щодо сучасних методів
підтримки споживачів.
Спеціальні: здатність впроваджувати в професійну діяльність знання, аналітичні,
комунікативні, організаторські, управлінські навички інтегративного вирішення завдань у ІТпідприємництві.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
а) знати етапи розв‘язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у
сфері ІТ-підприємництва; особливості застосування теорій та методів економічної науки,
менеджменту, бізнес-підприємництва; характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
концепцію типів даних і операції над даними різних типів; приймати обґрунтовані рішення;
б) уміти використовувати відповідне програмне забезпечення.; розробляти основи
формування сприятливого організаційного мікроклімату; вибрати адекватний завданню метод
реалізації типових телекомунікаційних засобів спілкування; застосовувати та формувати
інформаційне забезпечення управління ІТ-підприємництвом з використанням сучасного
технічного та методичного інструментарію; організовувати та проводити системноструктурного аналізу процесу різних форм та видів об'єктів ІТ-підприємництва;визначати
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ключові критерії суб‘єктів ІТ-підприємництва з урахуванням результату аналізу зовнішнього
середовища.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Маркетинг інформаційних продуктів та послуг.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Змістовний модуль 1.
Основні поняття електронної комерції. Електронна комерція в інформаційному секторі
економіки. Електронна комерція як навчальна дисципліна. Е-бізнес і Е-комерція, загальні
поняття. Електронний торговельний центр. Електронний підпис. Переваги Е-комерції. Засади
створення систем Е-комерції. Бізнес он-лайн та оф-лайн. Бізнес-процес. Прямі продажі через
Internet. Використання технології Intranet для внутрішніх потреб компанії. Загальні засади.
Intranet. Extranet. Вплив Intranet на бізнес-процеси в компанії. Архітектура Intranet. Клієнтсервер. Intranet на пострадянському просторі. Вплив специфіки національного бізнесу на
Intranet.
Платіжні та фінансові системи Internet
Системи платежів для електронної комерції. Транзакція. Кредитні Internet-системи.
Кредитна картка. Банкомат. Дебетові Internet-системи. Електронні чеки. Електронні гроші.
Дебетова картка.
Електронні платіжні системи в національних слов‘янськомовних сегментах Internet.
Проект «Internet-картка». Електронна платіжна система Webmoney Transfer. Система платежів
для електронного бізнесу CyberPlat. Платіжна Internet-система PayCash. Електронний гаманець.
Інтерактивне банківське обслуговування. Діяльність банків в Internet. Internet-банкінг і
PC-банкінг. Приклади Internet-банкінгу.
Безпека і захист інформації в електронній комерції
Різновиди шахрайства в електронній комерції. Хакер. Кракер.
Криптографічні засоби шифрування інформації. Алгоритми шифрування. Процес
шифрування. Різновиди систем шифрування. Цифровий сертифікат. Роль цифрових сертифікатів
і сертифікаційних центрів.
Інші системи захисту інформації, що передається в Internet. Захист Web-застосувань: SHTTP і SSL. Захист електронної пошти. Захист мереж: міжмережні екрани (брандмауери,
Firewall). Віртуальні приватні мережі. Інтерфейси прикладного програмування.
Забезпечення захисту у платіжних системах в Internet. Захист у системах на основі
пластикових карт. Захист у системах на основі цифрових грошей. Безпека електронних
платежів, які діють у пострадянських країнах.
Маркетинг в електронній комерції. Тактичні прийоми електронної комерції
Маркетинг в Internet (електронний маркетинг). Інформаційний маркетинг, вивчення
ринку. Виробництво товару або послуги. Реалізація. Продаж і після продажна діяльність.
Реклама в Internet. Банер. Хіти на сайтах. Основні способи просування товарів і послуг в
Internet. Індексування сайту. Реклама на тематичних сайтах. Контекстна реклама. Банерні
мережі. Обмін між серверами кнопками, банерами, посиланнями. Спам.
Змістовний модуль 2.
Електронний ринок на базі Internet
Візитні картки фірм. Корпоративні сайти і бізнес-портали. Торговельні концентратори.
Web-форум. Форми Internet-торгівлі. Internet-крамниці. Кошик товарів покупця. Електронні
моли. Банківська картка. Організаційно-господарські питання розвитку електронної торгівлі.
Internet-аукціони. Web-форма.
Електронна підтримка споживачів. Інформаційні послуги. Дистанційне навчання та його
особливості. Дистанційний курс. Розвиток української системи дистанційної освіти.
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Перспективи розвитку електронної комерції. Становлення вітчизняної он-лайн
економіки: тенденції, проблеми та напрями розвитку. WAP- банкінг. Internet-інкубатор.
Вітчизняні Internet-проекти.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студентів вищих навчальних
закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 272 с.
2. Бойчун О.В. Технология коммерческих и денежных операций в Internet. /В сборнике
тезисов докладов конференции «Intеrnеt-коммерция-2000». – К.: 2000, – Режим доступу :
http://www.ecworld.com.ua:8101/ic99/e-comm.html.
3. Паевой С.В. Применение Internet-технологий в рекламной деятельности фирм.
Украинский центр Internet-рекламы «Echo». – Режим доступу : http://www.ecworld.com.ua: 8101/
ic99/echo.html.
4. Енгель П.С., Макарова М.В., Баришенська В.Г. та інші. Інформатика і комп‘ютерна
техніка. Навчальний посібник для студентів кооперативних ВНЗ. – К.: Навчально-методичний
Центр Укоопспілки «Укоопосвіта», 2000. – 267 с.
5. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах». /Відомості
Верховної Ради, №31/1994, с. 286.
6. Колос В.В., Кудрявцева С.П. Методологические аспекты организации дистанционного
обучения на основе телематики /У збірнику матеріалів другої міжнародної конференції
«Internet-Освіта-Наука-2000». – Вінниця, 2000. –343 с.
7. Компаниец Н. Предприятие в Сети. /Журнал «Hi-Tech панорама» (приложение к
журналу «Chip»), №8/2001, с. 20–21.
8. Концепція Національної програми інформатизації. Схвалено Законом України «Про
Концепцію Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 року №75/98-ВР. – Режим
доступу : http://www.ipc.kiev.ua/ukr/laws.asp?type=arti-cle&num=53.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Правова охорона інтелектуальної власності
1. КОД: ВБ 1.10.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4.
3. СЕМЕСТР: 8.
4. ЛЕКТОР: к.ю.н., ст.викл. Метіль А.С.
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; здатність діяти відповідально та свідомо; 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.
Спеціальні: 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 здійснювати діяльність з дотриманням вимог
нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної, біржової діяльності;
здатність до бізнес-планів, оцінювання кон‘юнктури ринків і результатів діяльності у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
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17. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: науково-теоретичні й практичні положення про право інтелектуальної власності і
його правові інститути, особливості правового регулювання, основні міжнародно-правові акти,
норми Цивільного кодексу України, законів та інших нормативно-правових актів, що
регулюють правовідносини у сфері інтелектуальної власності, порядок їх застосування,
закріплення та правовий захист особистих немайнових і майнових прав на об‘єкти права
інтелектуальної власності, спеціальну науково-методичну та іншу юридичну літературу;
вміти: правильно визначати види об‘єктів і суб‘єктів права інтелектуальної власності,
забезпечувати юридичне оформлення відповідних прав, тлумачити та застосовувати
нормативно-правові акти, судову практику з метою прийняття обґрунтованих рішень у спірних
відносинах, що виникають у процесі використання результатів права інтелектуальної власності,
та її захисту.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: права людини та громадянське суспільство; основи юридичних знань.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Інтелектуальна власність та її значення для становлення України як економічно
розвинутої держави. Поняття права інтелектуальної власності. Виникнення та розвиток поняття
«право інтелектуальної власності». Об‘єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація.
Система права інтелектуальної власності. Авторське право та патентне право. Місце права
інтелектуальної власності в системі права України. Співвідношення права інтелектуальної
власності та права власності. Джерела права інтелектуальної власності.
Державно-правове регулювання у сфері авторського права та суміжних прав. Державноправове регулювання у сфері патентного права. Правовий статус Державної служби
інтелектуальної власності України. Поняття авторського права. Об‘єкти, що охороняються
авторським правом. Суб‘єкти авторського права. Виникнення авторського права. Знак охорони
авторського права та його значення. Визначення суміжних прав та їх об‘єкти. Суб‘єкти
суміжних прав. Суб‘єктивні суміжні права. Умови здійснення суміжних прав. Права виконавців.
Права виробників фонограм. Права організацій мовлення. Обмеження суміжних прав та строк їх
дії.
Поняття та умови патентоспроможності винаходу. Об‘єкти винаходу (корисної моделі).
Порядок оформлення прав на винахід (корисну модель). Право на подачу заявки. Зміст прав на
винаходи (корисні моделі). Використання винаходу (корисної моделі). Обов‘язки, що
випливають з патенту. Примусова ліцензія. Дії, що не визнаються порушенням прав власника
патенту. Право першокористувача.
Промисловий зразок як об‘єкт промислової власності: поняття та умови
патентоспроможності. Суб‘єкти права на промисловий зразок. Оформлення прав на
промисловий зразок. Право на подачу заявки. Право роботодавця. Право правонаступника.
Право першого заявника. Пріоритет. Зміст прав на промисловий зразок. Обов‘язки, що
випливають з патенту. Примусова ліцензія. Дії, що не визнаються порушенням прав власника
патенту. Право першокористувача.
Визначення об‘єктів, що охороняються в якості компонування (топографії) інтегральних
мікросхем. Суб‘єкти права на компонування (топографії) інтегральних мікросхем. Право на
подачу заявки. Право роботодавця. Автор компонування (топографії) інтегральних мікросхем та
його права. Зміст прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем.
Поняття та ознаки нового сорту рослин. Суб‘єкти прав на селекційні досягнення.
Актуальні проблеми правової охорони права інтелектуальної власності на нові породи тварин.
Комп‘ютерна програма як об‘єкт права інтелектуальної власності. Визначення об‘єктів,
що охороняються. Випадки вільного використання комп‘ютерних програм. Бази даних та їх
правовий режим. Правові засади захисту інформації у автоматизованих системах. Інформація як
товар. Поняття та види інформації. Науково-технічна інформація. Правовий режим науково159

технічної інформації. Суб‘єкти правовідносин у сфері науково-технічної інформації.
Виникнення прав на науково-технічну інформацію. Зміст права на науково-технічну
інформацію. Нерозкрита (конфіденційна) інформація.
Поняття захисту права інтелектуальної власності. Юрисдикційна та не юрисдикційна
форми захисту права інтелектуальної власності. Цивільно-правовий, адміністративно-правовий
та кримінально-правовий способи захисту права інтелектуальної власності. Медіація як новітній
спосіб захисту права інтелектуальної власності.
Функції, структура та напрями діяльності ВОІВ. Участь України в роботі ВОІВ.
Міжнародна охорона промислової власності. Міжнародна охорона авторського права та
суміжних прав. Міжнародно-правові аспекти охорони комерційних позначень.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економічно-правові аспекти. навч. посіб. /
Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 276 с.
2. Харитонова О. І., Харитонов Є. О., Ківалова Т. С., Дмитришин В. С., Кулініч О. О.,
Романадзе Л. Д. та ін. Право інтелектуальної власності: підручник / за заг. ред. О. І.
Харитонової. – К.: «Юрінком Інтер», 2015. – 544 с.
3. Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Луць В.В. Науково-практичний коментар Цивільного
кодексу України. К.: Юрінком Інтер, 2006.
4. КожушкоР.Ю. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / Р.Ю. Кожушко,
М.В.Колосніченко, І.П.Остапчук та ін.— К.: КНУТД, 2014. – 108 с.
5. Інноваційна політика : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] /Л.I. Федулова, A.A.
Мазаракі, Г.О. Андрощук. – К. : Київ. над. торг.-екон. ун-т, 2012. – 604с.
6. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності [текст] : навч. посібник. / За ред. д.е.н.,
проф. І. І .Дахна. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська, – К. : «Центр учбової літератури», 2015.
– 560 с.
7. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп‘ютерне авторське право. К.: КНТ, 2006.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: англійська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

3.3. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність: підприємництво та агробізнес»
3.3.1. Обов’язкові компоненти
Основи філософських знань
1. КОД: ОК 1.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: к.філос.н., доц. Запорожченко О.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; прагнення до
збереження навколишнього середовища; здатність реалізувати свої права і обов‘язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
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необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в
Україні.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та
реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення
безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; демонструвати
здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і
досягнень суспільства.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: 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:
29. Арутюнов В. Філософія [Навчально-методичний посібник] – К., 2008.
30. Бичко А. Історія філософії. Підручник.-К., 2001.
31. Бичко І. Філософія. Підручник. - К., 2006.
32. Горлач М.І. Філософія: підручник. - Харків, 2000.
33. Горський В.С. Історія української філософії. Навч.посіб. - К., 2001.
34. Історія філософії: підручник / А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г. Табачковський. - К.,
2001.
35. Надольний І.Ф. Філософія: посібник.-К., 2004.
36. Основи філософських знань: Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство :
підручник / під ред. М. І. Горлач, Г. Т. Головченко. – К., 2008.
37. Причепій Є. Філософія: Підручник. - К., 2007.
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38. Симоненко С., Сулим О. та ін. Основи філософії. Навчальний посібник. –К., 2017.
39. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К.,
2005.
40. Філософський енциклопедичний словник.- К., 2002.
41. Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж: Навч. посіб. / Н. Хамітов,
Л. Гармаш, С. Крилова. - К., 2006.
42. Чижевський Д. Нариси з історії філософи в Україні / Д. Чижевський // Твори. В 4 т. /
під заг. ред. В. Лісового. - К., 2005.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
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:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Мати навички письмової та усної професійної комунікації
державною й іноземною мовами.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс української мови.
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:
9. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / А.К.
Мойсієнко, О.В. Бас-Кононенко, В.В. Бондаренко та ін. – К .: Знання, 2010. – 270 с.
10. Cучасна українська мова. Морфологія.: підручник / За ред. А. К. Мойсеєнка. – К. :
Знання, 2013. – 524 с.
11. 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.
12. Делюсто М. С. Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір :
навчально-методичний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних
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закладів. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2015. – 100 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
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: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Мати навички письмової та усної професійної комунікації
державною й іноземною мовами.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Українська 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 бібліографіїю. Цитація. Правила цитування.
Посилання. Правила оформлення посилань. Бібліографічний пошук. Укладання бібліографії.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
11.
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.
12.
Семеног О.М. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. посіб. /
О.М. Семеног, О.Л. Фаст. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 220 с.
13.
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»).
14.
Фундаментальні цінності академічної доброчесності : пер. з англ. / Міжнародний
центр академічної доброчесності. – 2019. – 39 с.
15.
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
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
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:
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Загальні: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної
і правової держави.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс історії.
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 полiтичному 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 адміністративно-територіальний
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:
19.
Калакура Я. С. Ментальний вибір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О.
Рафальський , М. Ф. Юрій. – К. : Ґенеза, 2017. – 560 с.
20.
Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів /
Відп. ред. В. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 258 с.
21.
Мельник А.І. Історія України. Навчальний посібник. – К. :ЦУП, 2018.
22.
Бойко О.Д. Історія України.– 7-е вид. – К.: Академія, 2018.
23.
Мицик Ю., Бажан О. Історія України. – К.: Кліо, 2015.
24.
Пальм Н. Д. Історія української культури : навч. посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є.
Гетало. – Харьків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 296 с.
25.
Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький. – К. : Знання,
2007. – 680 с.
26.
Терещенко Ю.І.. Україна і європейський світ: Нариси історії від утворення
Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К.: Перун,1996. – 496 с.. 1996.
27.
Україна – європейська країна. – К.: Балтія-Друк, 2015. – 124 с.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ: лекції, семінарські
заняття, самостійна робота.
11.МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
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:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; прагнення до
збереження навколишнього середовища; здатність діяти відповідально та свідомо; 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 вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної
і правової держави; демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних,
культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; знати нормативно-правове
забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати
його на практиці.
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:
11.
Запари С.І. Правознавство: навчальний посібник / Суми: ВТД «Університетська
книга», 2009. 604 с.
12.
Мартинюк Р. С. Теорія прав людини: навчальний посібник / Острог: Видавництво
Національного університету ―Острозька академія‖, 2009. 218 с.
13.
Чорна К.І. Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: методичний посібник / Кіровоград: Імекс-ЛТД,
2014. 260 с.
14.
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 «Артмедія прінт», 2017. 272 с.
15.
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.
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11.МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
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:
11. Інформатика. Комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології: Підручник для студентів
вищих навч. закладів / За ред. О. І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002.
12. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : Навчальний
посібник / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна / Вінниця, ТОВ «Планер». – 2011. – 220 с.
13. 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
14. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н. В. Морзе. – К. :
Видавнича група BHV, 2006. – 298 с
15. 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
166

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
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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.). Лексикограматичні 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 (The Past ContinuousTense). Прийменники часу, місця та
напряму. Особливості вживання сполучних слів so, because, but, although. Конструкція tobegoingto;
майбутній
неозначений
час
(The
FutureIndefiniteTense).
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:
15.
Clive Oxenden, Christina Latham-Koening. New English File. Elementary Student‘s
Book. – Oxford University Press, 2016. – 163p.
16.
Clive Oxenden, Christina Latham-Koening. New English File. Elementary Work Book.
– Oxford University Press, 2016. – 79p.
17.
Clive Oxenden, Christina Latham-Koening. New English File. Pre-intermediate
Student‘s Book. – Oxford University Press, 2016. – 160p.
18.
Clive Oxenden, Christina Latham-Koening. New English File. Pre-intermediate Work
Book. – Oxford University Press, 2016. – 79p.
19.
Murphy R. English Grammar in Use. – CUP, 2001. – 350p.
20.
Virginia Evans. New Round-Up Grammar Practice 2. – Longman, 2010. – 160p.
21.
Virginia Evans. New Round-Up Grammar Practice 3. – Longman, 2010. – 175p.
168

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 9.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
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 до пошуку, оброблення
та аналізу інформації з різних джерел; здатність виявляти ініціативу та підприємливість;
здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 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.
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.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;
вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати
професійних цілей; знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю
забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової
держави; 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; володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і
біржових структур.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс з основ економіки.
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.
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Економіст по праці і заробітній платі. Економіст по фінансовій роботі. Економіст по
плануванню. Інженер по організації і нормуванню праці. Менеджер по матеріально-технічному
постачанню. Менеджер по управлінню персоналом.
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.
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 науковопедагогічних кадрів. Поняття, особливості, цілі та завдання науково-дослідної роботи.
Класифікація наукових досліджень. Принципи організації наукового дослідження.
Поняття, мета та завдання науково-дослідної роботи студентів. Види та форми науководослідної 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.
Мета і зміст предметів по економіці підприємства, економічному аналізу, мікро- і
макроекономіці, менеджменту, управлінню виробництвом, бухгалтерському обліку, банківській
справі, аудиту, ін.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
18.
Введение в специальность экономиста : учеб. пособие для ВУЗов / Е. Г. Яковенко,
Н. Е. Христолюбова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 302 с.
19.
Вечканов Г.С. Экономическая теория. Для бакалавров и специалистов. 3-е изд.,
СПб.: Питер, 2011, 512с.
20.
Климовец, О. В. Введение в специальность экономиста : учеб. пособие / О. В.
Климовец. – Ставрополь : АГРУС, 2007. – 248 с.
21.
Липсиц И.В. Экономика. Учебник для студентов вузов. - М.: Омега-Л, 2013, 607 с.
22.
Слагода В. Г. Введение в специальность. Экономика и управление учебное
пособие. ИНФРА-М, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, Форум, 2007, 176 с.
23.
Христолюбова Н.Е. Яковенко Е.Г. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012, 346с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Математика для економістів
1. КОД: ОК 10.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1, 2
4. ЛЕКТОР: к.пед.н., доц. Івлієва О.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні:
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Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані
знання в практичних ситуаціях.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 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.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс з математики.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Визначники 2-го і 3-го порядків. Властивості визначників. Мінори та алгебраїчні
доповнення. Загальне означення визначника n –го порядку. Обчислення визначників. Система
лінійних алгебраїчних рівнянь, її сумісність, дослідження сумісності системи за допомогою
рангу матриць. Теорема Кронекера-Капеллі. Методи розв‘язання СЛАР (Крамера, матричний,
Гаусса). Однорідні системи. Невизначені системи та їх розв‘язання. Однорідні системи лінійних
алгебраїчних рівнянь. Проекція вектора на вісь. Системи координат на площині і в просторі
(ПДСК, полярна система координат). Метод координат. Вектори в ПДСК( координати, довжина,
напрямні косинуси)..
Пряма на площині. Загальне рівняння прямої, неповні рівняння. Канонічне та
параметричні рівняння прямої. Пряма, яка проходить через дві задані точки. Рівняння прямої у
відрізках на осях. Пряма з кутовим коефіцієнтом. Кут між двома прямими, умови паралельності
і перпендикулярності двох прямих. Нормальне рівняння прямої. Відстань від точки до прямої.
Площина і пряма у просторі . Способи задання площини. Види рівнянь площини. Пряма у
просторі. Площина і пряма у просторі. Криві другого порядку. Еліпс, гіпербола, парабола. Їхні
властивості, канонічні рівняння. Поняття поверхні другого порядку. Циліндричні, конічні
поверхні, поверхні обертання. Канонічні рівняння.
Поняття послідовності. Границя послідовності. Теореми про границі. Число «e».
Визначені та невизначені вирази. Поняття функції. Класифікація функцій.
Границя функції. Теореми про границі. Перша і друга важливі границі. Число е.
Наслідки. Порівняння нескінченно малих величин, еквівалентні н.м.в. Неперервність
функції, точки розриву та їх класифікація. Похідна, її геометричний, механічний та фізичний
зміст. Диференційованість та неперервність. Правила диференціювання. Похідні елементарних
функцій. Таблиця похідних. Похідна складеної та оберненої функцій. Похідна функцій, заданих
неявно або параметрично. Логарифмічне диференціювання. Диференціал функції. Застосування.
Похідні та диференціали вищих порядків. Формула Лейбніца. Властивості диференційованих
функцій .Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Формули Тейлора, Маклорена. Правило Лопіталя.
Функції кількох змінних. Основні поняття та означення. Границя. Неперервність.
Частинний і повний приріст. Частинні похідні. Диференційованість. Повний
диференціал. Застосування. Похідна складеної функції. Повна похідна. Диференціювання
неявної функції. Похідні та диференціали вищих порядків. Формула Тейлора. Дотична площина
та нормаль до поверхні. Похідна за напрямом. Градієнт. Екстремум функції двох змінних.
Умовний екстремум. Найбільше і найменше значення функції кількох змінних.
Первісна і невизначений інтеграл. Властивості. Таблиця основних інтегралів. Основні
методи інтегрування. Многочлени. Раціональні функції. Інтегрування раціональних виразів.
Інтегрування тригонометричних функцій. Інтегрування ірраціональних функцій. Задачі, що
приводять до поняття визначеного інтеграла. Невласні інтеграли з нескінченними межами
інтегрування. Ознаки збіжності. Обчислення Невласні інтеграли від необмежених функцій.
Ознаки збіжності. Обчислення. Застосування визначених інтегралів Обчислення площ плоских
фігур. Площа у прямокутних декартових координатах.
Обчислення площі при параметричному заданні контура. Площа криволінійного сектора
у полярних координатах. Довжина дуги кривої. Об‘єм тіла із заданим поперечним перерізом.
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Об‘єм тіла обертання. Робота змінної сили. Координати центрів мас плоских областей та дуг
кривих.
Диференціальні рівняння першого порядку. Основні поняття та означення. Задача Коші.
Обвідна сім‘ї кривих. ДР з відокремлюваними змінними, однорідні. Лінійні ДР, рівняння
Бернуллі, у повних диференціалах. Диференціальні рівняння вищих порядків. Основні поняття .
Задача Коші. Диференціальні рівняння, які допускають пониження порядку. Лінійні
диференціальні рівняння. Поняття лінійно незалежної системи функцій. Визначник Вронського.
Лінійні однорідні та неоднорідні ДР. Структура загального розв‘язку. Теорія лінійних
однорідних ДР другого та вищих порядків зі сталими коефіцієнтами. Метод Лагранжа (варіації
довільних сталих) для лінійних ДР другого порядку.
Числові ряди. Основні поняття та означення, збіжність. Властивості ЧР. Достатні ознаки
збіжності знакододатних рядів ( порівняння, Д‘Аламбера, Коші). Альтерновні ряди. Теорема
Лейбниця. Знакозмінні ряди. Абсолютна і умовна збіжності. Функціональні ряди. Основні
поняття та означення. Рівномірна збіжність. Ознака Вейєрштрасса. Властивості рівномірно
збіжних рядів.
Предмет теорії ймовірностей. Алгебра випадкових подій. Означення та властивості
ймовірності та частості. Основні задачі та принципи комбінаторики.
Додавання ймовірностей несумісних подій. Залежні і незалежні події, умовні
ймовірності. Множення ймовірностей. Правило множення та загальне правило додавання
ймовірностей. Незалежність подій. Правило множення незалежних подій. Формула повної
ймовірності та Байєса. Приклади розв‘язування задач. Схема та формула Бернуллі. Граничні
теореми у схемі Бернуллі. Теорема Бернуллі.
Види випадкових величин та способи їх завдання. Закони розподілу випадкових величин.
Числові характеристики дискретних випадкових величин. Теореми про математичне сподівання
неперервної випадкової величини. Рівномірний розподіл та його числові характеристики.
Показниковий розподіл та його числові характеристики. Нормальний розподіл, його
властивості, застосування та числові характеристики.
Генеральна та вибіркова сукупності. Проста випадкова вибірка Загальна схема побудови
згрупованого розподілу частот. Емпірична функція розподілу та її властивості Графічне
зображення статистичних розподілів. Незгруповані дані: полігони частот та частостей,
гістограма Згруповані дані: гістограма і полігон частот. Імовірностний зміст гістограми та
полігону частот.
Загальна, міжгрупова та внутрішньогрупова дисперсії як вимірювачі відповідних
варіацій. Сутність дисперсійного аналізу. Застосування. дисперсійного аналізу.
Функціональний, кореляційний, статистичний зв‘язок. Дослідження кореляційного
зв‘язку. Форма та тіснота зв‘язку. Лінійна кореляція. Множинна кореляція.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
19. Барковський В.В. Барковська Н.В. Математика для економістів: Вища математика. К.: НАУ, 2005.-448с.
20. Бубняк Т.І. Вища математика: Навчальний посібник. − Львів: «Новий світ−2000»,
2007. − 436 с.
21. Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Вища математика: У 2 ч. Ч.1. – К.: КНЕУ, 2001. – 546 с.
Ч.2. – К.: КНЕУ, 2002. – 451 с.
22. Вища математика. Основні означення, приклади, задачі. У 2 кн / За ред. Г.Л.
Кулініча. – К.: Либідь, 2003. Кн.1. Основні розділи. – 400 с. Кн.2. Спеціальні розділи. – 368 с.
23. Вища математика для економістів і менеджерів. Навч. Посібник /В.Р. Кігель, І.М.
Кохановський, Б.І. Голець, О.І. Шаров/ К.:Таксон, 1998.-130с.
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24. Высшая математика для экономистов, Учеб. Пособие /Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко,
И.М. Гришин, М.Н. Фридман; Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,
2002.-471с.
25. Гмурман В.Е. Теорія ймовірностей і математична статистика. Учеб. Пособие для
вузов. Узд. 6-е, стер. − М.: Высш. шк., 1998. − 479 с.: ил.
26. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і математична статистика:
Навч.-метод. Посібник. У 2 ч. − Ч.І.Теорія ймовірностей. − К.: КНЕУ, 2000. − 304 с.
27. Практикум по высшей математике для экономистов: Учеб. пос. для вузов/ Кремер
Н.Ш., Тришин И.М. , Путко Б.А. и др..- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Мікроекономіка та макроекономіка
1. КОД: ОК 11.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1, 2
4. ЛЕКТОР: к.пед.н., доц. Яковенко О.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність
застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність виявляти ініціативу та
підприємливість.
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 визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в
підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності; здатність визначати і виконувати
професійні завдання з організації 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
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.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс з основ економіки.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Мікросистема: поняття, різновиди. Мета, роль і особливості функціонування мікросистем
у ринковій економіці. Матриця ринкових форм. Основні характеристики (ознаки) ринків
досконалої та недосконалої конкуренції. Характеристика дії мікросистем у різних ринкових
ситуаціях.
Поняття потреби, види потреб. Економічні блага, їх класифікація. Поняття корисності, її
особливості та спосіб досягнення. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності як
залежність між кількістю одиниць споживаного блага та рівнем корисності, що досягається
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споживачем. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності. Перший
закон Госена. Закон спадної граничної корисності блага, його графічне зображення. Вплив на
поведінку споживача бюджетних обмежень і цін.
Карта байдужості. Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислення.
Наслідок динаміки норми у поясненні форми кривих байдужості. Крайні випадки
взаємозаміщення та взаємодоповнення благ. Бюджетне обмеження і можливості споживача.
Бюджетна лінія: рівняння і графічна побудова. Визначення нахилу бюджетної лінії та кута
нахилу внаслідок зміни цін на блага. Вплив зміни доходу споживача на положення бюджетної
лінії та на процес споживання.
Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Графічний аналіз і
побудова лінії «дохід-споживання». Нахил лінії як свідчення ставлення споживача до благ.
Поняття нормальних і неякісних товарів. Крива Енгеля. Закон Енгеля. Закон Енгеля - Швабе.
Парадокс Гіфена. Ефекти заміщення і доходу як основа побудови функції індивідуального
попиту на благо в ординалістській теорії корисності. Утворення надлишку споживача в
результаті перевищення корисності товарів за ціною. Приріст надлишку споживача як показник
зміни його добробуту. Сукупний надлишок споживача та формування ринкового попиту на
певний товар. Зміна надлишку і втрати в результаті введення податків та дотацій на товари.
Попит на товари в умовах досконало конкурентного ринку. Ринковий попит як сума
індивідуального попиту усіх споживачів певного товару. Зображення попиту: аналітичне,
табличне та графічне. Закон попиту та його пояснення базовими положеннями теорії поведінки
споживача. Цінові та нецінові детермінанти попиту. Зміна величини (обсягу) попиту:
переміщення вздовж функціонально заданої лінії попиту. Зміна попиту в цілому під впливом
нецінових детермінант, його графічна ілюстрація.
Спрощена схема ринково-виробничої системи (вхід, процесор, вихід). Підприємство як
закупівельна система, товаровиробник та продавець. Динамічність зовнішнього середовища і
його вплив на внутрішню динаміку виробництва. Поняття адаптивності, гнучкості та
гомеостатичності у виробничо-ринковій системі. Мотивація поведінки підприємства.
Виробнича функція з одним змінним фактором і її графічне зображення. Правило спадної
віддачі (продуктивності) змінного фактору виробництва. Еластичність виробництва: поняття,
методика обчислення показників, діапазон змін. Обґрунтування управлінських рішень щодо
розширення та згортання виробництва. Виробнича функція з двома змінними факторами. Крива
однакового продукту (виробничої байдужості) - ізокванта. Карта ізоквант. Заміщення факторів
виробництва. Гранична норма технічного заміщення. Можливі конфігурації ізоквант.
Еластичність заміщення.
Ознаки й умови досконалої конкуренції: атомістичність, відкритість, мобільність
ресурсів, прозорість, однорідність товару тощо. Ринковий попит на продукцію фірми за умов
досконалої конкуренції. Графічне зображення попиту, середнього, граничного і сукупного
доходу підприємства. Максимізаційно-мінімізаційні цілі підприємства у короткотерміновому
періоді. Визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи. Поведінка підприємства за умов
зміни ринкової ситуації.
Ефективність олігополії порівняно з іншими ринковими структурами. Економічні
наслідки олігополії. Можливості державного регулювання за олігополії. Спільні риси та
відмінності монополістичної конкуренції порівняно з досконалою конкуренцією та чистою
монополією. Кількість товаровиробників та диференціація виробів. Умови входження в галузь.
Нецінова конкуренція заданої ринкової структури.
Попит на товар та попит на фактори виробництва. Ринки факторів виробництва, їх
функції в економіці. Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження. Граничний
фізичний продукт виробничого ресурсу. Виробнича функція, витрати виробництва та попит на
фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку товару на похідний попит. Особливості
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поведінки підприємства-покупця на монопсонічному та олігопсонічному ринках факторів
виробництва. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва.
Часткова та загальна рівновага. Необхідність визначення ринкової системи як цілого,
дослідження взаємодії та взаємозалежності її частин. Крива виробничих можливостей та
ефективність випуску. Ефективність на конкурентних ринках товарів. Сукупна (зведена)
ефективність конкурентних ринків (при обміні, при використанні вкладень у виробництво, на
ринку товарів). Теорія загальної рівноваги та політика у галузі економіки добробуту. Критерії
оцінки добробуту.
Сучасна економічна теорія про права власності як сукупність санкціонованих норм
поведінки. Трансформування власності та ринкові процеси. Інституціональна природа сучасної
фірми. Загальні, специфічні, інтерспецифічні ресурси фірми. Контрактна концепція фірми.
Трансакційні витрати. Поняття про зовнішні ефекти. Негативні та позитивні зовнішні ефекти.
Суспільні та приватні витрати (вигоди). Коригуючі податки та субсидії.
Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва.
Методологічні принципи побудови системи національних рахунків. Основні макроекономічні
показники. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП:
виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Валовий національний дохід та валовий
національний дохід наявний. Особистий та після податковий дохід. Макроекономічні показники
на чистій основі. Номінальний та реальний ВВП. Поточні та постійні ціни. Темп росту та темп
приросту реального ВВП. Індекс цін (дефлятор ВВП). Інфлювання та дефлювання ВВП.
Зайнятість і безробіття. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Види безробіття:
фрикційне, структурне, циклічне. Повна зайнятість, природне безробіття та потенційний ВВП.
Закон Оукена та втрати економіки від циклічного безробіття. Ринок праці та механізм його
функціонування. Попит, пропозиція і ціна робочої сили. Класична теорія ринку праці.
Кейнсіанська теорія ринку праці. Теорія гнучкого ринку праці. Державна політика зайнятості.
Стимулювальна політика як метод зменшення безробіття та її інфляційні наслідки.
Економічний кругообіг в умовах чистого ринку. Структура моделі економічного
кругообігу. Взаємодія між домогосподарствами і підприємствами на ринку ресурсів та на ринку
продуктів. Роль фінансових посередників в економічному кругообігу. Сукупний попит. Крива
сукупного попиту. Цінові чинники сукупного попиту. Нецінові чинники сукупного попиту та
вплив їх на його криву. Сукупна пропозиція. Попит на гроші для угод, попит на гроші як активи
та їх графічна інтерпретація. Модель грошового ринку. Порушення та відновлення рівноваги на
грошовому ринку. Банківська система та грошова пропозиція. Модель IS — LM як аналітичний
засіб макроекономічної політики.
Інфляція та її наслідки. Темп інфляції та його обчислення. Види інфляції залежно від її
темпів. Інфляція попиту та інфляція витрат, очікувана та неочікувана інфляція. Стагфляція.
Основні соціально-економічні наслідки інфляції.
Функція споживання. Споживання як функція після податкового доходу. Графік
споживання та заощадження. Середня схильність до споживання та заощадження. Гранична
схильність до споживання та заощадження. Автономне споживання та чинники, які на нього
впливають.
Інвестиційна функція. Роль інвестицій в економіці. Відсоткова ставка як чинник
інвестиційного попиту. Номінальна та реальна відсоткові ставки. Відсоткова ставка і чиста
прибутковість інвестицій. Крива сукупного попиту на інвестиції. Чинники автономних
інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту. Мультиплікатор інвестицій. Сутність
мультиплікатора. Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на ефект
мультиплікатора.
Сукупні видатки і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу
«видатки — випуск». Фактичні та заплановані видатки. Модель «кейнсіанський хрест».
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Заплановані та незаплановані інвестиції. Ринок позичкового капіталу та його роль у
забезпеченні рівноваги між заощадженнями та інвестиціями. Сукупні видатки і потенційний
ВВП. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних видатків. Фактори економічного
зростання. Виробнича функція. Трансформація виробничих факторів у продукт. Внесок окремих
факторів у економічне зростання. Залишок Солоу. Економічне зростання на основі моделі AD—
AS і кривої виробничих можливостей. Модель економічного зростання Солоу.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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посіб. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид.,
переробл. і допов. – К.: Знання, 2010. – 550 с.
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25. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – 7-ме вид.,
стер. – К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с.
26. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. Посіб. / А.О. Задоя– 2-ге
вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 211 с.
27. Микро-, макроэкономика. Практикум. /Под общей ред. Огибина Ю.А. Д. - СПб.:
«Литера Плюс», 2003 - 512 с.
28. Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. / С.М Панчишин. –
2-ге вид., стер. - К.: Либідь, 2002. - 616 с.
29. Податкова політика України: стан, проблеми, перспективи: Монографія. – За ред.
З.С.Варналія. - К.: Зання України, 2008. – 675 с.
30. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник. / І.Ф. Радіонова – К.:
Таксон, 2004. – 348 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Товарознавство
1. КОД: ОК 12.
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: Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів ринкових відносин; здатність
визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній,
біржовій діяльності.
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
176

подальшого використання на практиці; оцінювати характеристики товарів і послуг у
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс з основ економіки.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Загальне уявлення про товарознавство, методи пізнання корисності і споживної цінності
товарів, закономірностей формування асортименту та вимог до якості, забезпечення
ефективного їх виробництва, обігу та споживання. Об‘єкт, предмет, методи та основні категорії
товарознавства. Історичні аспекти розвитку товарознавства. Роль товарознавства в процесах
забезпечення споживчих властивостей на всіх етапах товароруху. Виокремлення споживчих
властивостей для товарної одиниці та партії. Споживчі комплекси. Система нормативної
документації на харчові продукти та непродовольчі товари. Система регламентування та
контролю безпечності харчових продуктів та непродовольчих товарів.
Загальні поняття і роль класифікації в наукових дослідженнях. Категорії класифікації і
систематика товарів. Елементи наукової класифікації товарів. Цілі і види класифікації товарів.
Ознаки класифікації товарів: якісні та кількісні. Розряди класифікації: вищі, середні, нижчі.
Методи класифікації: ієрархічний і фасетний, їх застосування в товарознавстві. Система
класифікації і класифікатори, їх використання в сфер.
Поняття про класифікацію та асортимент товарів. Принципи формування асортименту і
структури харчових продуктів та непродовольчих товарів. Класифікаційні ознаки товарів. Види
класифікації товарів. Вимоги до класифікації товарів. Загальна класифікація продовольчих і
непродовольчих товарів. Шляхи побудови класифікації товарів: ієрархічний і фасетний.
Асортимент товарів, товарні групи. Торговий асортимент товарів. Структура асортименту
товарів. Оптимальний асортимент. Асортиментна політика і асортиментні концепції. Фактори
формування асортименту товарів. Управління асортиментом товарів.
Класифікація та характеристика натуральних властивостей товарів: хімічні, фізичні,
фізико-хімічні, біологічні властивості. Групи та комплекси споживчих властивостей. Натуральні
властивості матеріалів і виробів – основа споживчих властивостей товарів. Споживчі
властивості призначення. Загальні та специфічні фізичні властивості. Класифікація хімічних
властивостей.
Класифікація споживних властивостей. Соціокультурні властивості. Властивості
утилітарні і естетичні. Властивості соціального призначення і їх показники. Функціональні
властивості. Надійність товарів і її показники. Ергономічні властивості товарів. Естетичні
властивості. Властивості екологічні і безпеки споживання товарів. Сутність понять «споживна
цінність» і «споживна властивість» товару. Характеристика споживних властивостей харчових
продуктів: харчова цінність, енергетична цінність, біологічна цінність, фізіологічна цінність,
засвоюваність, нешкідливість, доброякісність. Харчові продукти як фізико-хімічна система.
Поняття якості товарів. Визначення (дефініція) поняття «якість». Значення якості товарів
в сучасних умовах. Вимоги до товарів. Групування показників і характеристик якості товарів.
Модель Кано. Методи дослідження і оцінювання показників якості товарів. Групування
факторів. Характеристика факторів формування якості товарів. Характеристика факторів
збереження якості товарів. Сутність контролю, види і методи контролю. Дефекти товарів та їх
вплив на якість товарів. Порядок контролю якості товарів у торгівлі. Сутність оцінки якості
товарів і значення її в товарознавстві і практичній діяльності. Методи оцінки.
Зміна якості товарів під час зберігання. Процеси, що відбуваються в товарах при
зберіганні: фізичні, фізико-хімічні, біохімічні, мікробіологічні. Фактори, що сприяють
збереженню якості товарів – упаковка, маркування, товарна обробка, транспортування,
реалізація товарів, післяпродажне обслуговування, споживання. Показники збереженості
товарів: вихід стандартної продукції, розмір втрат, терміни зберігання. Гарантійний термін
зберігання товарів. Терміни придатності та експлуатації товарів. Класифікація товарів за
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термінами придатності. Умови зберігання товарів. Фактори, що викликають зміни якості
товарів. Товарні втрати. Методи зберігання товарів. Тара та пакувальні матеріали.
Види і форми товарної інформації. Вимоги до товарної інформації. Засоби товарної
інформації. Інформація про товар. Основні функції інформації про споживчі властивості
товарів, додаткові функції – економічна, соціальна, морально-виховна. Рівні інформаційних
комунікацій. Засоби товарної інформації: маркування, технологічна інформація, нормативна
документація, довідкова, навчальна та наукова література, реклама та пропаганда. Форми
товарної інформації: словесна, цифрова, зображувальна, символічна, штрихова. Види інформації
про товар: основоположна, комерційна, споживча. Вимоги до інформації про товар:
достовірність, доступність, достатність. Маркування товарів. Загальні та специфічні вимоги до
маркування товарів. Виробниче та торговельне маркування. Інформаційні знаки: товарні знаки,
знаки відповідності або якості, компонентні знаки, експлуатаційні знаки, попереджувальні
знаки, екологічні знаки.
Системи класифікації товарів. Загальнодержавна класифікація. Торгова класифікація.
Учбова класифікація. Методи класифікації товарів. Ієрархічний метод класифікації. Правила
класифікації об‘єктів ієрархічного методу. Фасетний метод класифікації. Особливості
класифікації продовольчих товарів. Особливості класифікації непродовольчих товарів.
Артикули і прейскурантні номери товарів. Сутність та цілі кодування товарів. Правила і методи
кодування товарів. Код, структура коду. Класифікатор товарів. Систематичний товарний
словник. Алфавітний товарний словник. Номенклатура товарів народного споживання.
Штрихове кодування товарів у ринкових умовах. Структура штрихових кодів. Основні
класифікаційні ознаки товарів: напрями використання, призначення, фізико-хімічні властивості,
сировинні, технологічні, конструкторські, рецептурні, структурні.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
17.
Артюх, Т.М. Теоретичні основи товарознавства [електронний ресурс]: навчальний
посібник / Т.М. Артюх, І.В. Григоренко. - К.: НУХТ, 2014. - 263с.
18.
Афанасьєв М.В., Плоха О.Б. Економіка підприємства: Навчально- методичний
посібник: - Харків: ВД „ІНЖЕК‖, 2007 -320с.
19.
Бірта Г.О. Товарознавство продовольчих товарів : навч. посібник / Г.О. Бірта,
Ю.Г. Бургу. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 424 с.
20.
Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / І.М.Бойчик. – К. : Атіка, 2012.
– 543с.
21.
Бровко О. Г. Товарознавство. Продовольчі товари: навчальний посібник. – К.:
Кондор, 2010. – 730 с.
22.
Глушкова Т.Г. Основи товарознавства непродовольчих товарів: опорний конспект
лекцій / уклад.: Т.Г. Глушкова, Л.В. Черняк, Н.Б. Марчук, Л.В. Андрієвська. – К.: КНТЕУ, 2010.
– 146 с.
23.
Кузьміна Т.О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації: навч. посібник
/ Т.О. Кузьміна. – К.: Кондор, 2011. – 450 с.
24.
Мазаракі А. А., Пугачевський Г.Ф. З історії торгівлі та товарознавства / Вісник
КНТЕУ, №2. – 2002 – с.3-14.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
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Організація підприємницької діяльності підприємств :виробничих, торгівельних та біржових
структур)
1. КОД: ОК 13.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: к.е.н., ст. викл. Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність працювати
в команді; здатність виявляти ініціативу та підприємливість; здатність діяти відповідально та
свідомо.
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 здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів ринкових відносин;
здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких,
торговельних та 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; вміти працювати
в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;
демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати
відповідальність за результати; знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної
і правової держави; 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; 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; 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: Шкільний курс з основ економіки.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Суть, предмет та мета вивчення курсу. Обʼєктивні основи розвитку підприємництва в
ринковій економіці. Економічна свобода, її сутність і роль у розвитку підприємництва.
Створення матеріальних благ та прибутку – основна функція підприємництва.
Підприємство як організаційна структур, а підприємництва. Субʼєкти підприємницької
діяльності. Основні форми підприємництва та їх класифікація.
Загальні умови створення підприємства. Статутний фонд підприємства, порядок його
утворення. Державна реєстрація і статут підприємства. Відповідальність субʼєктів
підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.
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Конкуренція як засіб реалізації підприємництва і вплив на підприємницьку діяльність.
Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності. Показники інтенсифікації і підвищення
ефективності підприємницької діяльності.
Необхідність державного регулювання підприємництва. Суть державного регулювання.
Бюджет і податкова система в регулюванні підприємництва.
Сутність фінансів субʼєктів підприємницької діяльності. Організація фінансової
діяльності підприємства. Роль банків у забезпеченні функціонування підприємницьких
структур. Суть та функції кредиту. Форми небанківського кредитування, їх характеристика.
Виробниче підприємство та його складові. Основні принципи раціональної організації
виробництва. Інноваційне підприємство та інноваційне підприємництво. Фактори, що
впливають на розвиток інноваційного підприємництва. Венчурний бізнес та його ознаки.
Комерційне підприємництво. Основні цілі та завдання торгово-промислової палати.
Напрямки розвитку підприємництва в сфері торгівлі. Посередницьке підприємництво. Види
посередників. Товарні біржі.
Функції кредитно-фінансових установ. НБУ його завдання та функції. Комерційні банки.
Фондовий ринок та його суб‘єкти. Фондова біржа
Страхування як підприємницька діяльність. Суб‘єкти страхової угоди. Види страхування.
Зобов‘язання страховика та страхувальника.
Послуги бізнес-консалтингу. Консалтингові фірми в Україні. Фактори вибору
консалтингової фірми. Етапи процесу консультування. Пріоритетні та перспективні напрямки
розвитку консалтингового ринку України. Інжиніринг як вид підприємництва та його
особливості.
Фермерські господарства в Україні. Права та обов‘язки членів фермерського
господарства. Майно фермерського господарства. Припинення діяльності фермерського
господарства.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
19.
Бусыгин А. В. Предпринимательство: Основной курс: Учебн. Для вузов. — М.:
ИНФРА-М, 1997. — 608 с.
20.
Варналій З. С. Основи підприємництва: Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і доп. —
К.: Знання-Прес, 2003. — 286 с.
21.
Дашков Л. П., Данилов А. И., Тютюкина Е. Б. Предпринимательство и бизнес:
Учеб. пособие. — М.: ИВЦ ―Маркетинг‖, 1996. — 304 с.
22.
Злупко С. М., Стефанишин О. В., Швайка Л. А. Підприємництво: основи,
особливості, механізми: Навч. посіб. — Л.: 2000. — 370 с.
23.
Климко О. Ковалко А. Власна справа: Навч.-метод. посіб. — К.: Юніверс, 2001. —
108 с.
24.
Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посіб.
/ Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, Л. А. Мартинюк, Т. В. Черняк; За ред. Л. І. Воротіна. — 3-тє вид.,
доп. і переробл. — К., 2004. — 308 с.
25.
Мочерний С. В., Устенко О. А., Чеботар С. І. Основи підприємницької діяльності:
Посібник. — К.: Академія, 2001. — 280 с.
26.
Онищенко Т. Предпринимательская деятельность без создания юридического
лица. - 3-е изд., перераб. и доп. - Харьков: Фактор, 2000. - 376 с.
27.
Организация предпринимательства / Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, А. П.
Платонов и др. — М.: Маркетинг, 2001. — 250 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції. Семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
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Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржових структур)
1. КОД: ОК 14.
2. РІК НАВЧАННЯ: 2, 3
3. СЕМЕСТР: 3, 4, 5
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Сорока Л.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність виявляти
ініціативу та підприємливість; 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 здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів ринкових відносин;
здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких,
торговельних та 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; вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної
взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; 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; володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і
біржових структур; використовувати знання форм взаємодії суб‘єктів ринкових відносин для
забезпечення діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур; 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: Мікроекономіка та макроекономіка, Організація підприємницької діяльності
підприємств (виробничих, торгівельних та біржових структур).
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Підприємство як економічний субʼєкт. Правові основи функціонування підприємств в
Україні. Класифікація підприємств. Види й організаційно-правові форми обʼєднань
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.
Види підприємств, які функціонують у державі. Характеристика видів підприємств. Цілі
та завдання діяльності підприємства. Правоздатність, реорганізація та ліквідація юридичних
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осіб. Види обʼєднань 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.
Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Виробнича логістика як підсистема
логістики підприємства. Моделі організації управління матеріальними потоками в логістичних
системах.
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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. Науково-технічний
прогрес як основа інноваційної діяльності. Сутність та класифікація економічної ефективності,
види економічних ефектів. Шляхи покращення інноваційно-інвестиційної 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 терміна «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 бізнес-процесів.
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.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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18.
Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия / Н.Л. Зайцев. - М.: ИНФРА,
2001 г.
19.
Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу / А.М. Колот. – К.:
Видавництво КНЕУ, 1998 р.
20.
Манів З.О. Економіка підприємства: навч. посібник / З.О.Манів, І.М.Луцький. –
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Раицкий К. А. Экономика предприятия / К.А. Раицкий. – М.: ИВЦ «Маркетинг»,
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23.
Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів / Л.І. Шваб. – К.: Каравела, 2004.
24.
Швиданенко Г.О. Економіка підприємства: Навчально – методичний посібник для
самостійного вивчення дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропівний та інші. – К.: КНЕУ,
2004.
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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)
Основи біржової діяльності
1. КОД: ОК 15.
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 4
4. ЛЕКТОР: к.е.н., проф. Сосновський А.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: 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 здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів ринкових відносин;
здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
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; використовувати знання форм взаємодії суб‘єктів ринкових відносин
для забезпечення діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур;
демонструвати знання теорії, методів і функцій менеджменту; оцінювати характеристики
товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних
методів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржових структур),
Організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих, торгівельних та біржових
структур).
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Основні теоретичні положення дисципліни та її завдання. Предмет і методи науки.
Основні види оптової торгівлі. Особливості біржової торгівлі. Історія розвитку. біржової
діяльності.Сучасний стан світового біржового ринку.
Передумови виникнення біржової діяльності в Україні. Історія розвитку вітчизняних
бірж. Біржова торгівля в радянській Україні. Становлення біржової торгівлі в незалежній
Україні. Перспективи розвитку біржової діяльності в Україні.
Загальна характеристика законодавчо-правового поля, що регулює біржову діяльність.
Регулювання біржової діяльності в США. Регулювання біржової діяльності в Україні.
Оподаткування біржової діяльності.
Переваги реалізації сільськогосподарської продукції та продовольства через товарні
біржі. Формування ринку сільськогосподарської продукції, як умова діяльності аграрних бірж.
Принципи
розвитку,
державне
регулювання
та
структура
біржового
ринку
сільськогосподарської продукції. Концепція розвитку біржового ринку сільськогосподарської
продукції.
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Характеристика біржових товарів. Класифікація біржових товарів. Речові біржові товари.
Фінансові інструменти. Методика подання інформації про біржові товари в спеціалізованих
виданнях.
Визначення біржі та аспекти її діяльності. Функції бірж. Класифікація бірж.
Організаційна структура біржі та функції її підрозділів. Правила біржової торгівлі.
Характеристика процесу біржового торгу. Форми проведення біржових торгів.
Підготовка біржового торгу. Торговий процес в біржовій операційній залі. Виконання замовлень
отриманих під час торгів.
Брокерська контора, її роль і місце в біржовій торгівлі. Брокерське обслуговування за
договором. Брокерське обслуговування за дорученням.. Види обмежуючих умов доручень
клієнта брокеру. Економічна стратегія брокера на біржі та принципи її розробки.
Визначення біржової угоди та її аспекти. Характеристика біржової угоди. Укладення
біржової угоди. Спотові угоди. Форвадні угоди. Ф‘ючерсні угоди. Опціонні угоди.
Поняття хеджування та його переваги. Практика сільськогосподарського хеджування.
Спекулятивні операції на біржах. Стратегія і практика спекулятивних операцій. Кліринг і
розрахунки на біржовому ринку.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Губський Б.В. Біржові технології ринку. – К.: Нора-прінт, 1997. – 296 с.
2. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело: Учебник - М.: ЮНИТИ, 2000.- 680 с.
3. Дмитрук Б.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: Навч.
посібн. - К.: Либідь, 2001. – 342 с.
4. Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум:
Навчальний посібник. – Львів: ―Новий світ – 2000‖, ―Магнолія плюс‖, - 2003. – 360 с.
5. Закон України "Про товарну біржу" № 1956-ХІІ від 10.12.1991 // Відомості ВР 1992, №
10.
6. Механізм біржової торгівлі продукцією АПК - елемент ринкової інфраструктури / За
ред. О.М. Шпичака. - К.: ІАЕ, 1995. - 86с.
7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію розвитку біржового ринку
сільськогосподарської продукції" № 848 від 5.08.1997.
8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про прискорення організації біржового
сільськогосподарського ринку" № 916 від 17.11.1995.
9. Савченко В.Д. Організація біржової діяльності: Навч. посібн. - Х.: ХДАУ, 2000. - 124 с.
10. Солодкий М.О. Біржовий ринок: Навч. посібн. - К.: Джерела М, 2001. - 333 с.
11. Сохацька О.М., Дениско О.М. Біржова справа: Навч. посібн. - К.: Тріада Плюс, 1994. 188 с.
12. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 602 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Бухгалтерський облік
1. КОД: ОК 16.
2. РІК НАВЧАННЯ: 3
3. СЕМЕСТР: 5
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
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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 та вимірники.
Користувачі облікової інформації. Предмет, мета та завдання бухгалтерського обліку. Обʼєкти
бухгалтерського обліку та їх класифікація. Оперативний облік. Податковий облік. Особливості
бухгалтерського обліку. Функції фінансового обліку. Методи бухгалтерського обліку.
Управлінський облік. Ознаки засобів праці. Засоби у сфері обігу. Основні прийоми
бухгалтерського обліку.
Значення терміну «баланс» у бухгалтерському обліку. Структура форм балансу. Інші
форми бухгалтерської звітності. «Активи», «зобов‘язання», «власний капітал». Активи у
П(С)БО. Типи господарських операцій. Статті балансу. Оборотні активи. Необоротні активи.
Операційний цикл. Витрати майбутніх періодів. Поточні та довгострокові зобов‘язання.
Рахунки бухгалтерського обліку. Обчислення кінцевого сальдо в активних і пасивних рахунках.
Сутність і значення подвійного запису.
Кількісні та якісні показники діяльності підприємства. Оцінка матеріальних цінностей.
Принципи оцінки господарських засобів. Калькуляційні розрахунки. Первинні та зведені
облікові документи. Носій інформації. Класифікаційні ознаки бухгалтерських документів.
Первинні і зведені документи. Разові та накопичувальні документи. Внутрішні та зовнішні
документи. Розпорядчі, виконавчі (виправдні), і комбіновані документи.
Основні засоби. Способи оцінки основних засобів. Первісна вартість. Справедлива
вартість. Облік надходження основних засобів. Об‘єкти амортизації. Методи нарахування
амортизації. Амортизація малоцінних необоротних активів. Поліпшення основних засобів.
Вибуття основних засобів. Витрати від зменшення корисності основних засобів. Операційна і
фінансова оренда. Мінімальні орендні платежі. Облік оренди в орендаря та в орендодавця.
Нематеріальні активи. Напрямки надходження нематеріальних активів. Бухгалтерські проводки
обміну неподібними активами. Облік переоцінки нематеріальних 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 у комерційних банках для підприємств, установ і організацій Документальне
оформлення безготівкових розрахунків Облік в бухгалтерії підприємства. Облік операцій на
поточних рахунках в іноземній валют Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті.
Касові операції, прибуткові і видаткові касові ордери. Дебіторська заборгованість. Форми
та порядок розрахунків з покупцями і замовниками. Розрахунки з підзвітними особами.
Звичайна, сумнівна і безнадійна заборгованість.
Економічний зміст обліку та оплати праці. Форми та види оплати праці. Заробітна плата.
Тарифна система. Рівень оплати праці. Підстави для нарахування заробітної плати при
погодинній та відрядній оплатах. Первинні документи з обліку праці та її оплати. Узагальнення
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та групування даних з обліку оплати праці. Соціальні фонди: пенсійний, страховий, фонд
страхування по безробіттю та страхування від нещасних випадків.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
23. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку / М.Т. Білуха. - К. : 2008. - 692с.
24. Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / Т.А. Бутинець. Житомир : ЖІТІ, 2008 - 672 с.
25. 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.
26. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних
закладів. / За редакцією проф.. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. І перероб. - Житомир : Рута, 2009. 488 с.
27. Волкова І. А. Фінансовий облік - І. Навчальний посібник / І.А. Волкова. - К. : ЦУЛ,
2009. - 228 с.
28. Волкова І.А. Фінансовий облік - ІІ. Навчальний посібник / І.А. Волкова. - К. : ЦУЛ,
2009. - 224 с.
29. Голов С.Ф. Фінансовий облік: Підручник / С.Ф. Голов. - К. : Лібра, 2011. –976 с.
30. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку/ Н.М. Грабова. - К. : А. С.К., 2009. - 223
с.
31. Давидов Т. Л. Аудит / Т.Л. Давидов. - К. : Знання, 2006. - 511 с.
32. 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.
33. 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)
Звітність і оподаткування в підприємницькій діяльності
1. КОД: ОК 17.
2. РІК НАВЧАННЯ: 3
3. СЕМЕСТР: 6
4. ЛЕКТОР: викл. Степанова Н.О.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
Спеціальні: Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій,
торговельній, біржовій діяльності.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;
використовувати сучасні комп‘ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження
професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Бухгалтерський облік, Економіка підприємства (виробничого, торгівельного
та біржового структур), Організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих,
торгівельних та біржових структур), Статистика та економічний аналіз.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сутність податків. Податки в системі доходів державного бюджету. Податки та інші
форми платежів до бюджету: плата, внески, відрахування, збори. Визначення податків, їх
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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. Види процентних ставок:
прогресивні та регресивні, їх комбінації. 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.
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 перерозподіл
ВВП. Ідеали оптимального оподаткування: економічна ефективність і соціальна справедливість.
Основи та організація податкової роботи. Правове регламентування діяльності
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.
Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. Передумови
впровадження ПДВ в Україні. Податок на додану вартість як ціноутворюючий фактор.
Методика включення податку в ціну. Платники і ставки податку. Порядок реєстрації
платником ПДВ. Обʼєкт оподаткування, особливості його визначення у різних галузях. Пільги
по ПДВ, їх направленість та дія.
Порядок обчислення податку на додану вартість. Два методи обчислення податку: неттоподаток і сальдовий, їх характеристика і передумови використання. Облік податку у платників.
Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Особливості акцизного оподаткування
в Україні. Поняття акцизу. Суб‘єкти та об‘єкти акцизного податку. Платники акцизного збору,
об‘єкт оподаткування.
Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного податку. Методика обчислення сум
акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету. Порядок включення акцизного податку у
ціну товарів. Пільги по податку. Специфіка оподаткування акцизним податком алкогольних
напоїв а тютюнових виробів. Особливості оподаткування акцизним податком транспортних
засобів.
Основи митної справи. Митна територія та митний контроль, ввезення, вивезення та
транзит товарів, митна декларація і декларанти. Мито як джерело доходів бюджету, митна
політика.
Ввізне та вивізне мито. Митне оформлення. Визначення місця митного оформлення.
Порядок митного оформлення. Митний брокер, його права та повноваження. Митне
декларування. Митна декларація, порядок її подання. Контроль митних органів за сплатою
митних платежів юридичними особами. Прибуткове оподаткування в системі податків з
підприємств та організацій.
Варіанти прибуткового оподаткування підприємств та організацій: податок на дохід і
податок на прибуток. Податок на прибуток (дохід) підприємств як форма корпоративного
прибуткового оподаткування. Платники і ставки податку на прибуток з числа резидентів та
нерезидентів.
Об‘єкт оподаткування. Порядок визначення прибутку як об‘єкта оподаткування, його
економічний зміст і кількісна визначеність. Порядок формування доходів для цілей
оподаткування. Структура доходів окремих категорій платників. Витрати підприємств для
визначення прибутку, їх склад.

188

Оподаткування доходів фізичних осіб у системі оподаткування населення. Основи
оподаткування доходів фізичних осіб. Характеристика платників податку. Характеристика
обʼєктів оподаткування.
Загальний оподатковуваний дохід. Характеристика податкового кредиту при
оподаткування доходів фізичних осіб. Податкові соціальні пільги порядок їх надання фізичним
особам . Ставки податку на доходи фізичних осіб. Порядок нарахування, утримання, сплати та
перерахування податку до бюджету. Оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду.
Порядок визначення кола суб‘єктів спрощеної системи оподаткування з числа
юридичних та фізичних осіб. База оподаткування за спрощеною системою. Ставки спрощеної
системи оподаткування. Особливості сплати інших податків суб‘єктами спеціального режиму
оподаткування. Порядок оподаткування субʼєктів малого бізнесу за спрощеною системою при
застосування різних ставок оподаткування. Порядок нарахування та перерахування податку.
Порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку. Штрафні санкції за порушення
порядку нарахування та сплати єдиного податку.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
21. Гавриленко Н.В. Податкова система : навч. посіб. / Н. В. Гавриленко. — Львів :
Новий Світ-2000, 2010. — 328 с.
22. Іванов Ю. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект / Ю. Іванов, О. Єськов /
НАНУ; НДЦ індустріальних проблем розвитку. – Х.: «Інжек», 2007. – 328с.
23. Костицький В.В. Податкове право (Податкова система України): навч. посіб. / В. В.
Костицький, А. М. Новицький. – К. : Вид-во Нац. 11ед.. Ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 400 с.
24. Кучерявенко М. П. Податкове право України. Академічний курс: підручник.
/М.П.Кучерявенко. К. : «Правова єдність», 2008. – 699с.
25. Мельник П. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія
/ П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій, Д.В. Кушнарець / ДПАУ; Нац. ун-т ДПС
України. НДЦ з проблем оподаткування / З.С. Варналій (ред.). – К. : Знання України, 2008. –
675c.
26. Мельник П. Податковий потенціал регіонів України: теорія, методологія, оцінка:
монографія / П. В. Мельник, З. С. Варналій, Л.Л. Тарангул, І. О. Горленко / ДПАУкраїни;
Національний ун-т держ. Податкової служби України / П.В. Мельник (11ед..). – Ірпінь, 2008. –
234с.
27. Планування податкових надходжень в Україні: теорія і практика : [монографія] / за
ред. Л.Л. Тарангул. – Ірпінь: НУДПСУ, 2011. – 339 с.
28. Податкова політика України : навчальний посібник / П.В. Мельник, З.С.Варналій,
Л.Л. Тарангул та ін.; за ред. П.В. Мельника. – К.: Знання України, 2011.- 505 с.
29. Податкова система: практичні питання застосування норм Податкового кодексу
України / За заг. ред. В.Ю. Захарченка. — К. : Юрінком Інтер, 2011. — 368 с.
30. Тимченко О.М., Сибірянська Ю.В., Кокшарова С.М. Податкова система України.
Тренінг-курс: навч. посіб./ О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська, С. М.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства:організація та управління
1. КОД: ОК 18.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР: к.е.н., ст. викл. Метіль Т.К.
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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), Товарознавство, Маркетинг, Менеджмент, Основи біржової діяльності.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери та їх взаємозв‘язки. Функції
зовнішньоекономічної діяльності. Сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність», основні
види і форми зовнішньоекономічної діяльності. Принципи здійснення зовнішньоекономічної
діяльності.
Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Нормативноправові акти України щодо зовнішньоекономічної діяльності. Право на здійснення
зовнішньоекономічної діяльності. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Державне
регулювання.
Характеристика
недержавних
органів
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності: торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі та
подібне. Економічні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності: податки,
збори.
Основні напрями митної політики України. Характеристика органів державного
регулювання митної справи, їх структура. Організація системи митного контролю. Форми
здійснення митного контролю. Порядок митного оформлення товарів. Єдиний митний тариф.
Види і ставки мита, обмеження щодо експортно-імпортних і транспортних операцій. Митні
документи та специфіка їх оформлення. Декларування товарів, форми декларування, процедура
декларування. Поняття вантажної митної декларації. Поняття митної вартості. Механізм
нарахування та види митних платежів . Митні збори, нарахування акцизного збору та ПДВ.
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Класифікація і характеристика різноманітних форм виходу на зовнішні ринки. Умови
існування. Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Вивчення і аналіз умов
ринку. Дослідження потенційних можливостей фірми. Пошук партнерів при здійсненні
безпосередніх експортно-імпортних операцій. Способи встановлення контактів з потенційним
партнером. 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. Конвенція ООН щодо
договорів міжнародної купівлі-продажу товарів. Етапи здійснення експортно-імпортної угоди.
Види контрактів та їх класифікація. Форми, умови, порядок укладання контрактів Способи
встановлення взаємовідносин між потенційними покупцями та продавцями товару. Типові
контракти в міжнародній торгівлі. Торгові звичаї та їх значення.
Державна політика в Україні щодо валютного регулювання. Принципи організації
валютно-кредитного механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Валютні
операції. Порядок придбання і використання валюти. Фінансова звітність резидентів. Порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті. Нормативна база щодо 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 та
технологія міжнародних перевезень. Порядок заповнення міжнародної транспортної
документації. Особливості транспортного обслуговування зовнішньоекономічних перевезень в
Україні. 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, загальні
положення щодо використання. Акредитив у розрахунках за експортні товари, акредитив у
розрахунках 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:
19.
Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / О.П.
Гребельник. - 3тє видання перероблене та доповнене. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 432
с.
20.
Батанова Л. О. Фінансовий контроль у сфері державної митної справи: монографія
/ Л.О. Батанова ; Нац. ун-т Одес. юрид. акад;. - Чернівці: Технодрук, 2015. - 153 с.
21.
Тюріна Н. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства навчальний посібник
/ Н. М.Тюріна, Н. С. Карвацка. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 408 с.
22.
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.
23.
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.
24.
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
25.
Митна справа: навч. посіб. / [Кузьмін О. Є. та ін.] ; Нац. ун-т Львів. Політехніка. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 230 с.
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26.
Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика:
монографія / [І. Г. Бережнюк та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. Бережнюка І. Г. ; Держ.
НДІ митної справи. - Хмельницький : Мельник А. А., 2014. - 287 с.
27.
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 : Олді-плюс ; 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)
Господарське право
1. КОД: ОК 19.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР: к.ю.н., ст. викл. Метіль А.С.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність до
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 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.
Спеціальні: Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Знати нормативно-правове забезпечення діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Права людини та громадянське суспільство в Україні.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Господарська діяльність та її ознаки. Поняття ―господарське право України‖. Предмет та
метод господарського права України. Поняття, ознаки та види господарських відносин.
Учасники відносин у сфері господарювання. Основні принципи правового регулювання
господарських відносин. Система господарського законодавства України. Поняття та види
господарської діяльності. Основні кваліфікуючі ознаки господарської діяльності. Господарська
комерційна діяльність (підприємницька діяльність).
Поняття, ознаки та класифікація суб‘єктів господарювання. Організаційно-правові форми
суб‘єктів господарської діяльності. Фізичні особи – суб‘єкти підприємницької діяльності.
Підприємство та його різновиди. Характеристика та правовий статус державних та комунальних
унітарних підприємств. Підприємства колективної форми власності. Приватні підприємства.
Утворення суб‘єктів господарювання, правові підстави.
України про корпоративні відносини та господарські товариства. Поняття та види
господарських товариств. Особливості правового статусу акціонерного товариства. Публічні та
приватні акціонерні товариства. Правовий статус товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю. Особливості правового статусу повного та командитного товариств.
Правове становище виробничих кооперативів. Господарські об‘єднання (асоціації,
корпорації, консорціуми, концерни). Холдингові компанії. Речові права у сфері
господарювання: право власності, право господарського відання, право оперативного
управління . Майно суб‘єктів господарювання та джерела його формування. Майновий стан та
облік майна суб‘єкта господарювання. Оцінка майна та майнових прав. Використання прав
інтелектуальної власності у сфері господарювання.
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Поняття та види господарських зобов‘язань. Підстави виникнення господарських
зобов‘язань. Загальні умови виконання господарських зобов‘язань. Підстави припинення
господарських зобов‘язань. Загальний порядок укладення господарських договорів. Порядок
зміни та розірвання господарських договорів. Підстави та наслідки визнання господарського
договору недійсним, неукладеним. Правові особливості публічного, попереднього договорів та
договору приєднання. Відмежування попереднього договору від меморандуму про
взаєморозуміння та протоколу про наміри. Особливості укладення договорів за конкурсом, на
аукціоні (публічних торгах), на біржах, за державним замовленням. Укладення господарських
договорів за рішенням суду.
Види господарсько-правової відповідальності. Строки застосування господарськоправової відповідальності. Функції господарсько-правової відповідальності та її підстави.
Поняття та види санкцій. Відшкодування збитків, завданих невиконанням (неналежним
виконанням) господарського договору. Штрафні санкції за порушення господарських
зобов‘язань. Оперативно-господарські санкції та порядок їх застосування. Види
адміністративно-господарських санкцій.
Особливості банкрутства окремих категорій суб‘єктів підприємницької діяльності.
Захист інтересів кредиторів у процедурі банкрутства. Державна регуляторна політика. Засоби
державного регулювання. Контроль за здійсненням господарської діяльності Поняття та
призначення державного регулювання економіки. Засоби державного регулювання
господарської діяльності. Ліцензування господарської діяльності: порядок видачі,
переоформлення та анулювання ліцензій. Патентування деяких видів господарської діяльності.
Стандартизація, технічне регулювання, сертифікація.
Правопорушення у сфері конкуренції. Система органів, що здійснюють захист
економічної конкуренції. Правовий статус та повноваження Антимонопольного комітету
України. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів
адміністративно-господарського управління та контролю. Монопольне (домінуюче) положення
на ринку. Зловживання монопольним становищем на ринку. Концентрація суб‘єктів
господарювання. Недобросовісна конкуренція та форми її здійснення.
Засоби державного регулювання в галузях господарської діяльності, літакобудування,
суднобудування, сільському господарстві, виробництві автомобілів тощо. Спеціальні (вільні)
економічні зони. Суб‘єкти вільної економічної зони (ВЕЗ). Зміст спеціальних режимів вільної
економічної зони (ВЕЗ). Договір на реалізацію інвестиційного проекту. Адміністрація вільної
економічної зони (ВЕЗ) та її компетенція. Території з пріоритетним розвитком. Особливості
правового режиму господарської діяльності. Державно-приватне партнерство як форма
спеціального режиму господарювання. Технологічні парки. Порядок здійснення господарської
діяльності в надзвичайних умовах.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
21. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Там же. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
22. Господарське право: підруч. / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін.; за
ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. – Х.: Право, 2012. – 696 с.
23. Вінник О. М. Господарське право: навч. посіб. / О. М. Вінник. – 2-е вид., змін. та
доповн. – К.: Всеукр. асоціація видавців ―Правова єдність‖, 2008. – 766 с.
24. Мілаш В. С. Господарське право: курс лекцій: [у 2-х ч.] / В. С. Мілаш. – Ч. 1. – Х.:
Право, 2008. – 496 с. Мілаш В. С. Господарське право: курс лекцій: [у 2-х ч.] / В. С. Мілаш. – Ч.
2. – Х.: Право, 2008. – 336 с.
25. Хозяйственный кодекс Украины: научно-практический комментарий / под общ. ред.
А. Г. Бобкова. – Х.: Издатель СПД ФЛ Вапнярчук, 2008. – 1296 с.
26. Господарський кодекс України: науково-практичний коментар / за ред. В. М.
Коссака. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672 с.
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27. Глібко С. В. Банківська діяльність як фінансове посередництво у господарському
праві України / С. В. Глібко // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2012. – № 3 (70). – Х.: Право,
2012. – 320 с.
28. Задихайло Д. В. Основи господарського права України: навч. посіб. / Д. В.
Задихайло, В. М. Пашков. – Х.: Юрайт, 2012. – 328 с.
29. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави:
моногр. / Д. В. Задихайло. – Х.: Юрайт, 2012. – 456 с.
30. Пашков В. М. Напрямки оптимізації господарсько правового забезпечення
суспільних відносин у галузі охорони здоров‘я / В. М. Пашков. – К.: МОРІОН, 2006. – 360 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Бізнес-планування
1. КОД: ОК 20.
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; 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 застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур; здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; здатність до бізнеспланування, 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.
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; вміти працювати
в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;
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; 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; знати основи бізнес-планування, оцінювання
кон‘юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових
структур з урахуванням ризиків; виявляти навички організаційного проектування та
моделювання управлінських процесів діяльності суб‘єктів господарювання в недетермінованих
умовах конкурентного бізнес-середовища.
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7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Маркетинг, Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та
біржового структур), Організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих,
торгівельних та біржових структур).
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Теоретичні і методологічні основи дисципліни; поняття управління та планування, місце
планування в системі менеджменту, форми планування і види планів, технологія планування.
Обʼєктивна необхідність планової діяльності в умовах ринкової економіки. Методологія
планування, принципи та методи планування. Аналіз функцій планування ділового розвитку
фірми.
Поняття бізнес-плану й бізнес планування та мета створення бізнес-плану. Основні етапи
розробки, особливості й обсяги бізнес-планів. Основні види бізнес-планів. Структура типового
бізнес-плану та зміст його розділів. Типова структура бізнес-плану: титульний лист, резюме,
продукт ринок збуту, конкуренти, стратегія маркетингу, план виробництва, організаційний
план, юридичний план, ризики і захист, фінансовий план, стратегія фінансування.
Характеристика конкурентного середовища і аналіз сильних та слабких сторін (SWOTаналіз) підприємства, визначення найбільших конкурентів.
Основні поняття і функції маркетингу. Маркетингові дослідження. Планування
рекламної діяльності. Виникнення і розвиток маркетингу. Проблеми маркетингових досліджень.
Специфіка маркетингової діяльності підприємств різних видів. Види та засоби реклами.
Виробнича програма на підприємствах та розрахунок потреби в основних виробничих
фондах. Процес планування обсягу реалізації продукції та розрахунку потреби в ресурсах на
виробничу програму. Розрахунки потреби в персоналі та заробітній платі, також потреби в
додаткових інвестиціях. Аналіз кошторису витрат і калькуляція собівартості.
Обґрунтування вибору юридичної форми організації бізнесу та визначення потреби в
персоналі з розподілом по категоріях. Створення організаційної структури управління
підприємства.
Зміст, завдання та методи фінансового планування. Прогноз звіту про доходи і видатки.
Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства та прогноз балансу активів
та пасивів підприємства. Зміст, завдання фінансової стратегії підприємства та методи фінансової
доцільності проекту.
Поняття та різновиди інвестиційних ризиків при бізнес-плануванні. Аналітичні методи
оцінювання інвестиційних ризиків. Метод аналізу чутливості. Метод визначення точки
беззбитковості. Метод корегування параметрів проекту. Метод імітаційного моделювання
(формалізованого опису невизначеності).
Аналіз бізнес-планів: фінансового оздоровлення підприємства, реорганізації
підприємства, інноваційного проекту та диверсифікації діяльності підприємства.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
17.
Барроу Колін, Барроу Пол, Браун Роберт. Бізнес- план: Практ. посіб.: Пер. з англ.
– 3-е вид. – К.: Знання, 2002. – 285 с.
18.
Клименюк Н.Н., Голованенко Н.В. Как разработать бизнес-план: Учебн. пособие.
– К.: Просвит. 1999. – 192 с.
19.
Козловський В.О. Бізнес-планування: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. /
В.О. Козловський, О.Й. Лесько; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця :
Універсум-Вінниця, 2008. – 241 c.
20.
Кривонос А.О. Бізнес-планування на підприємстві: Навч. посіб. / Міжрегіональна
академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2005. – 160 с.
21.
Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Маркітан О.С. Бізнес-планування фірми: Навч.
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Наливайченко С.П. Бізнес-планування у туріндустрії: навч. посіб. для студ. екон.
напрямів підготов. / Наливайченко С.П., Реутов В.Є., Цьохла С.Ю.; Крим. екон. ін-т ДВНЗ Київ.
нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Сімф.; Саки: Підприємство Фєнікс, 2011. – 190 с.
23.
Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес- план: технологія
розробки та обгрунтування: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. –
2.вид., доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 379 с.
24.
Ясинський В.В., Гайдей О.О. Бізнес-планування: теорія і практика: Навч. посіб. –
К.: Каравела, 2004. – 232 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська мова.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Економіка і організація інноваційної діяльності підприємств
1. КОД: ОК 21.
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, Бізнес-планування.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Характеристика інноваційних процесів. Визначення інноваційних процесів. Циклічна
концепція розвитку інновацій. Поняття інноваційного циклу. Класифікація інновацій за місцем
їх походження, здійснення та впливу на соціально-економічні процеси. Основні етапи та стадії
інноваційного процесу. Моделі інноваційного процесу.
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Економічні теорії інноваційного розвитку. Сучасні тенденції інноваційного розвиту
економіки. Інноваційні кластери і економічний розвиток; вплив технологічних укладів на
економічний розвиток.
Мета та принципи регулювання державної інноваційної політики. Основні принципи
державної інноваційної політики. Інновації як об‘єкт державної політики. Типи державної
інноваційної політики: інноваційна політика технологічного поштовху, інноваційна політика
ринкової орієнтації, інноваційна політика соціальної орієнтації, інноваційна політика, яка
націлена на зміну економічної структури господарського механізму. Система державного
регулювання інноваційної діяльності.
Змістова характеристика інноваційної політики підприємства. Місце інноваційної
політики підприємства в загальній стратегії розвитку. Складові елементи інноваційної політики
підприємства. Прогнозування і планування інноваційної діяльності підприємств. Етапи
планування інноваційної діяльності.
Основи управління інноваційними процесами. Інновації та інноваційний процес . Види
інноваційного процесу. Фази інноваційного процесу. Організаційна структура управління
підприємством. Організація управління інноваціями на підприємстві. Впровадження інновацій
як стадія інноваційного процесу. Шляхи вдосконалення інноваційної діяльності підприємства.
Ефективність інноваційної діяльності. Удосконалення інноваційної діяльності як основа
досягнення стратегічного конкурентної переваги підприємства.
Теоретичні основи управління інноваційним розвитком підприємства. Особливості
стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Характеристика напрямків
розвитку підприємства у нестабільному ринковому середовищі. Характеристика стадій
стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Обґрунтування вибору
напрямів інноваційного розвитку. Стратегічні альтернативи та вибір інноваційної стратегії.
Особливості організаційних форм забезпечення інноваційної діяльності. Організаційноуправлінські структури, їх характеристики та шляхи підвищення ефективності. Засоби
ефективного впровадження інновацій. Форми технологічної кооперації, їх роль в
інтелектуалізації економіки. Перспективи розвитку.
Основні поняття маркетингу інновацій. Маркетингова петля якості інновацій.
Особливості створення інновацій на підприємстві. Засоби та методи створення інновацій.
Доцільність виробництва певного виду продукції. Формування попиту на інновації та засоби
його відображення.
Теоретичні і практичні засади моніторингу інновацій. Статистика науково-технологічної
та інноваційної діяльності. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства:
загальні положення. Склад інформації для створення наукомісткої високотехнологічної
продукції. Інформаційні ресурси: можливості оцінки. Перспективи розвитку інформаційного
забезпечення інноваційної діяльності підприємства.
Складові елементи фінансової стратегії підприємства. Джерела і види фінансування
інноваційної діяльності. Лізингове фінансування та його особливості Фінансове забезпечення
науково-технологічних розробок.
Техніко-технологічний стан підприємства та показники його оцінки. Напрямки
технічного розвитку підприємства. Здатність підприємства до технологічних змін. Ефективність
впровадження нової техніки та технології. Методичні основи оцінки інноваційного потенціалу
підприємства.
Сутність та основні види інноваційних проектів. Обґрунтування доцільності
впровадження інноваційного проекту. Моніторинг інноваційного проекту і методики його
оцінки. Методи оцінки ефективності інноваційних проектів.
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Методологічні основи оцінки ефективності. Оцінка доцільності інвестицій в умовах
ризику. Методичні основи оцінки інноваційних ризиків. Комплексне оцінювання ефективності
інноваційної діяльності.
Роль і вплив інтелектуального капіталу в сучасній економіці. Методи оцінки об‘єктів
інтелектуальної власності. Вдосконалення процесів передачі об‘єктів інтелектуальної власності.
Комерціалізація науково-технічних розробок в університеті.
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Онишко. - Ірпінь : НАДПСУ, 2004. - 434 с.
33. П‘ятницька Г. І. Інноваційні стратегії в сучасних умовах господарювання: суть та
наукові підходи до формування вибору / Г. І. П‘ятницька // Проблеми науки. - 2004. - № 11. - С.
21-29.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків в підприємницькій діяльності
1. КОД: ОК 22.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 8
4. ЛЕКТОР: к.е.н., ст. викл. Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність
застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність діяти відповідально та
свідомо.
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
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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 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; 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; знати основи бізнеспланування, оцінювання кон‘юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких,
торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків; демонструвати знання теорії, методів
і функцій менеджменту.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржового структур),
Організація підприємницької діяльності підприємств (виробничих, торгівельних та біржових
структур), Менеджмент, Статистика та економічний аналіз.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сутність господарських рішень. Класифікація господарських рішень. Вимоги до
господарських рішень та умови їх досягнення.
Способи формалізації та реалізації господарських рішень. Етапи та процедури процесу
прийняття рішень господарської діяльності. Структурні схеми прийняття господарських рішень.
Закони й закономірності, що впливають на прийняття рішень.
Методи розробки господарських рішень. Аналітичні, статистичні та математичні методи.
Методи експертних оцінок. Евристичні методи індивідуальної та групової роботи. Ділові й
організаційно-діяльнісні ігри.
Методичні підходи до обґрунтування й вибору господарських рішень. Основні параметри
та умови забезпечення якості рішення. Види ефективності рішень господарської діяльності.
Принципи оцінювання ефективності господарських рішень.
Основні завдання та головні принципи прогнозування господарських рішень. Сутність та
принципи аналізу господарських рішень. Зміст та сфери застосування методів аналізу
господарських рішень.
Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності. Сутність
невизначеності та основні причини її появи. Видова класифікація невизначеності. Урахування
чинника невизначеності в управлінні підприємством і засоби її зниження.
Правила обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності. Особливості
побудови матриці прибутків і матриці витрат.
Основи раціональної поведінки. Зміст теорії корисності. Методика побудови функції
корисності.
Сутнісна характеристика ризику. Основні риси та функції підприємницького ризику.
Чинники впливу на ступінь ризику. Класифікація підприємницьких ризиків.
Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику. Критерії прийняття рішень за
умов ризику.
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Особливості прийняття рішень у конфліктних ситуаціях. Сутність та система понять
теорії ігор. Чиста та змішана стратегії.
Критерії ефективності інвестиційних рішень. Врахування ризику при обґрунтуванні
ставки дисконтування. Сутність фінансових рішень та зміст теорії оптимального портфеля.
Формування оптимального портфеля з обмеженої кількості цінних паперів.
Характеристика основних зон ризику. Встановлення причин виникнення основних видів
господарських ризиків.
Система показників абсолютного та відносного вимірювання ризику. Методи кількісного
оцінювання підприємницьких ризиків. Аналіз варіабельності прибутку.
Необхідність управління ризиками господарської діяльності. Сутність та структурна
схема ризик-менеджменту. Функції керованої та керуючої підсистем управління ризиками.
Уникнення та компенсація ризику. Збереження та передавання ризику. Хеджування та
страхування ризиків. Методи зниження ступеня ризику. Диверсифікації діяльності
підприємства.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
23. Андрейчикова А. Н. Неопределенность как источник возникновения риска
экономической деятельности // Академіч. огляд. – 2002. – № 1. – С. 71-75.
24. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход риск-менеджменту: стоит ли
этим заниматься: Пер. с англ. — М.: Издат. Дом «Вильямс», 2003. — 208 с.
25. Бережнов Г. В. Управление предприятием: Новые подходы к снижению риска и
повышению эффективности организации // Управление риском. — 2003. — № 2. — С. 24—29.
26. Большаков А. С. Моделирование в менеджменте: Учеб. пособие. — М.:
Информационно-издательский дом «Филинъ», Рилант, 2000. — 464 с.
27. Буянов В. П., Клуханов К. А., Михайлов Л. М. Рискология (управление риском):
Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Экзамен, 2003. — 384 с.
28. Вiтлiнський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с.
29. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб. — К:
ЦУЛ, 2002. — 420 с.
30. Воронцовский А. В. Управление рисками: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. —
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; ОЦЭМ, 2004. — 458 с.
31. Вяткин В. Н., Гамза В. А., Дж. Дж. Хэмптон. Управление риском в рыночной
экономике. — М.: ЗАО «Издательство ―Экономика―, 2002. — 195 с.
32. Глущенко В. А., Глущенко И. И. Разработка управленческого решения.
Прогнозирование-планирование. Теория проектирования экспериментов. — Железнодорожный:
Крылья, 2000. — 400 с.
33. Гоберман В. А., Гоберман Л. А. Основы производственного менеджмента:
моделирование операций и управленческих решений: Учеб. пособие. — М.: Юристъ, 2002. —
336 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 «Менеджмент»
1. КОД: ОК 23
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 4
4. ЛЕКТОР: 200

5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
вибір критеріїв при прийняті управлінських рішень; розробка альтернатив реалізації стратегії
розвитку підприємства; оцінка ефективності прийняття управлінського рішення.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: актуальність, план та понятійний апарат обраної тематики роботи; список необхідної
літератури; бібліотечні фонди загального доступу з «Менеджмент»; 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: менеджмент.
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 «Економіка підприємства»
1. КОД: ОК 24
2. РІК НАВЧАННЯ: 3
3. СЕМЕСТР: 6
4. ЛЕКТОР: 5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
розвиток у студентів навичок самостійної роботи; освоєння методики економічних розрахунків;
вміння проводити аналіз економічних показників, робити відповідні висновки; набуття досвіду
використання спеціальних літературних джерел.
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: економіка підприємства, менеджмент.
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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 «Бізнес-планування»
1. КОД: ОК 25
2. РІК НАВЧАННЯ: 3
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР: 5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
з'ясування сутності, цілей, логіки й методології розроблення бізнес-плану; детальна
характеристика структури та змісту бізнес-плану; висвітлення найчастіше застосовуваних у
практиці господарювання методів складання окремих розділів бізнес-плану; доведення
доцільності й обов'язковості використання бізнес-планів як надійного фінансово-економічного
інструменту розвитку й підвищення ефективності всіх сфер сучасного бізнесу.
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: економіка підприємства, менеджмент.
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 26
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
ознайомчої практики на рівні підприємства ; здатність збирати і аналізувати інформацію,
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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 діяльності (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:
4) ознайомитись з ціновою політикою підприємства;
5) визначити канали товароруху до споживача;
6) 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
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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 27
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 інформаційно204

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 28
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.
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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 організаційноправову 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 № 1, Звіт про
фінансові результати форма № 2, Звіт про рух грошових коштів форма № 3, Звіт про власний
капітал форма № 4, Примітки до річної фінансової звітності форма № 5) не менше ніж за два
роки, а також дані облікових регістрів. Результати аналізу господарсько-фінансової діяльності
студент може представити у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна супроводжуватись
висновками, зробленими студентом, результатами аналізу
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: методичні матеріали для проходження практики.
10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 11.МОВА НАВЧАННЯ: українська.
Виробнича практика (комплексна за фахом)
1. КОД: ОК 29
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 організаційноправову 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.
206

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.
Фізична культура і основи здоров’я людини
1. КОД: ОК 31.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1, 2
4. ЛЕКТОР: ст. викл. Мельничук І.П.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність працювати в команді.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної
взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс фізичної культури. Шкільний курс безпеки життєдіяльності
людини (основи 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 навчально-виховні заходи
залучення особистості у процесі будівництва здоров‘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 соціальноекономічного 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
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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
соціально-економічного благополуччя, зрілості, культури і престижу держави» Хвороба.
Фактори, що сприяють розвитку хвороби. Показники тривалості життя в Україні та інших
країнах.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
15. Андрощук, Н. Основи здоров'я і фізична культура (теоретичні відомості)
/Н.Андрощук, М. Андрощук, — Т. : Підруч. і посіб., 2006. — 160 с.
16. Балбенко, С. Основи здоров'я та фізичної культури : метод. посіб. для вчителів
/С.Балбенко. — Х. : Скорпіон, 2004. — 96 с. — (Предметний тиждень).
17. Богданова, Г. Підготовка вчителів до формування в учнів життєвих навичок
/Г.Богданова //Здоров‘я та фізич. культура. — 2007. — № 9. — С. 6-7
18. Васьков, Ю. Концепція розвитку фізичного виховання в загальноосвітніх школах
/Ю.Васьков //Здоров'я та фізич. культура. — 2005. — № 6. — С. 1, 3-5.
Всесвітній день здоров'я — 7 квітня // Здоров'я та фізич. культура. — 2007. — № 9. — С. 19-20.
19. Денісов О. О. Фізичне виховання і фізична підготовка студентської молоді
//Фізична культура, спорт та здоров‘я: матеріали IV Всеукраїнської студентської наукової
Інтернет-конференції (в рамках XVII Міжнародної науково-практичної конференції) (Харків, 7–
8 грудня 2017 р.). Харків: ХДАФК, 2017. -115 с. –С. 16-19. Режим доступу:
http://journals.uran.ua/ksapc_conference/issue/view/7038/showToc
20. Єдинак, Г. Фізична культура в школі : молодому спеціалісту : навч.-метод. посіб.
/Г.Єдинак, П. Плахтій, Ю. Яценюк; худож. Л. Галаманжук. — Кам'янець-Поділ., 2010. — 305 с.
21. Єресько, О. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Основи здоров'я»
/О.Єресько // Здоров'я та фізич. культура. — 2005. — № 6. — С. 13-15.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ: лекції, практичні
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
Англійська мова 2
1. КОД: ОК 32
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.
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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.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: англійська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)

3.3.2. Вибіркові компоненти*
Менеджмент організацій
1. КОД: ВБ 1.1.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: к.е.н., ст. викл. Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність
застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність працювати в команді;
здатність виявляти ініціативу та підприємливість; здатність діяти відповідально та свідомо.
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 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; вміти працювати
в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;
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; 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; 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.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. 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.

*

До інформаційного пакету включаються вибіркові компоненти лише за вибором факультету.
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Процес управління як сукупність взаємопов‘язаних і взаємодіючих функцій, методів,
управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його
учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл.
Управлінські рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських
рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття
управлінських рішень.
Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності.
Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій
менеджменту.
Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їх взаємозв‘язок.
Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. Політика, правили
процедури. Цілі управлінського планування. Класифікація цілей організації. Процес постановки
цілей. Концепція управління за цілями.
Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові
організаційної діяльності. Повноваження, обов‘язки, відповідальність. Процес делегування
повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та
горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий
контроль, комісії. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи,
комісії. Поняття, принципи класифікації та базові схеми департаменталізації.
Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації.
Вимоги, що висуваються до інформації. Поняття і характеристика комунікації. Різновиди
"внутрішніх" та "зовнішніх" комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв'язок в
процесі комунікації. Засоби комунікації, їх переваги та недоліки. Комунікаційний процес,
елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного
процесу. Комунікаційні перевантаження.
Зв‘язок менеджменту з науками інформаційно-комунікаційного циклу. Поняття та
сутність інформаційного менеджменту. Основні завдання інформаційного менеджменту.
Основні концепції інформаційного менеджменту (ІМ). Комунікаційний характер концепції ІМ.
Елементи комунікаційної політики організації в концепціях інформаційного менеджменту:
управління впровадженням і використанням інформаційних технологій (ІТ). Види
інформаційних ресурсів організації. Функціональні концепції ІМ у руслі організації
інформаційної діяльності.
Поняття та структура системи управління організації. Завдання системи управління
організації. Інформаційні потоки в організації. Інформаційні комунікації в організації. Способи
та види комунікацій. Комунікаційні канали. Інформаційна модель організації як схема потоків
інформаційних повідомлень, що використовуються у процесі управління та відображають
процедури виконання функцій управління організацією. Інформаційні потреби: визначення,
види, вивчення. Інформаційна потреба як властивість, що характеризує користувача в системі
управління. Об‘єктивні та суб‘єктивні аспекти формування інформаційних потреб. Система
оцінки інформаційних потреб.
Інформаційна система (ІС) як елемент інформаційного забезпечення менеджменту в
організації. Види інформаційних систем. Формальні та неформальні організаційні комп‘ютерні
інформаційні системи. Функціональні можливості та структура інформаційних систем. Вимоги
до інформаційної системи організації. Особливості різних ІС: позитивні й негативні сторони їх
застосування. Функції ІТ-служб організації.
Базові категорії, що характеризують управління кадрами. Система менеджменту
персоналу. Методологія кадрового менеджменту організації. Концепції кадрового менеджменту.
Натуралістичний і діяльнісний методологічні підходи в кадровому менеджменті. Системний
підхід у кадровому менеджменті.
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Цілі та функції системи управління персоналом. Організаційна, функціональна,
соціальна, рольова, штатна структури системи управління персоналом. Принципи і методи
побудови системи управління персоналом.
Поняття, стадії та етапи організаційного проектування. Зміст етапів організаційного
проектування. Оцінювання економічної ефективності проектування системи управління
персоналом.
Сучасні вимоги до кадрової політики. Основні положення кадрової політики організації.
Пасивна, реактивна, превентивна і активна кадрова політика. Раціональна і авантюрницька
кадрова політика. Відкрита і закрита кадрова політика (орієнтація на персонал всередині
організації і поза нею).
Підбір працівника згідно з функціональним запитом діяльності організації, відбір
відповідно до критеріїв функціональної діяльності і згідно з рівнем професіоналізму працівника,
визначення посади (функціонального місця працівника в системі діяльності організації),
оформлення найму на роботу. Технологія найму, підбору, прийому і розстановки персоналу.
Ділова оцінка персоналу. Сутність контрактної системи найму. Порядок найму і звільнення
працівників. Використання персоналу.
Основні вимоги до організації діловодства кадрових служб. Документаційне
забезпечення управління кадрами. Організація обліку кадрів і звітності щодо них. Система
банків даних. Системи кадрової інформації. Системи, які засновані на знаннях (експертні
системи). Інтерактивна концепція застосування електронно-обчислювальної техніки у роботі
кадрових служб.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Веснин В. Р. Менеджмент : учебник / В. Р. Веснин. – М. : ТК Велби, Изд. Проспект,
2004. – 504 с.
2. Виханский О.С. Практикум по курсу "Менеджмент": учебное пособие / О.С.
Виханский, А.И. Наумов. - М.: Экономистъ, 2004. - 288 с.
3. Дафт Р. Менеджмент / Р. Дафт. – 6-е узд. ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2008. – 864 с.
4. Дробышевская Т.А. Современный менеджмент. Сборник Кейсов из коллекции школы
бизнеса имени Ричарда Айви / Т.А. Дробышевская. - М.: Экономика, 2005. -463 с.
5. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посібник — К.: Центр
навч. літ., 2004. — 124 с.
6. Матвиенко О. В. Менеджмент информационных офисных систем.: Навч. посібник / О.
В. Матвиенко, М. Н. Цивин. — К.: Вид-во НТУ, 2001. — 154 с.
7. Рогожин С. В., Рогожина Т.В. Теория организации. Учебное пособие. – М.: «Экзамен»,
2004.
8. Туровец О. Г. Теорія организации : учебн. пособ. / О. Г. Туровец, В. Н. Родионова. –
М. : ИНФРА – М, 2004. – 128 с.
9. Цветков А. Н. Менеджмент / А. Н. Цветков. – СПб. : Питер, 2010. – 176 с.
10. Шершньова З.Э., Оброська С.В., Ратушний Ю.М. Стратегічне управління: Навч.метод посібник для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2001.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекцій, семінарські
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Основи агробізнесу
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1. КОД: ВБ 1.2.
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 3
4. ЛЕКТОР: Степанова Н.О.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: 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; основні принципи організації маркетингової діяльності в агробізнесі;
організаційну структуру агробізнесу.
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; сучасні аспекти
світової продовольчої системи; тенденції формування світового продовольчого ринку та
передумови та перспективи України на ньому; регіональну структуру міжнародного агро
бізнесу.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: маркетинг, мікроекономіка та макроекономіка, менеджмент організацій.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сутність та зміст дисципліни „Міжнародний агробізнес‖ . Визначення понять „бізнес‖,
„підприємництво‖, „агробізнес‖. Сукупність підприємницької діяльності в агро бізнесі. Рівня
функціонування агро бізнесу. Сутність поняття „міжнародний агробізнес‖.
Визначення предмету курсу „Міжнародний агробізнес‖. Структура вивчення курсу. Суб‘єкти
міжнародного агробізнесу. Економічні відносини, що виникають між суб‘єктами агро бізнесу.
Міжнародні біржі та їх діяльність.
Поняття глобалізації. Принципові ознаки та характерні риси глобалізації як суспільноекономічного процесу. Глобалізація економічного розвитку. Проблематика процесу глобалізації.
Глобалізація ринків. Глобалізація виробництва.
Перешкоди розвитку міжнародного бізнесу і агробізнесу зокрема. Аспекти мотивації
здійснення міжнародного агробізнесу. Об‘єктивні та суб‘єктивні передумови. Поділ країн за
характером суспільно-економічних відносин та стан сільського господарства в них.
Продовольчий маркетинг в системі економічних відносин міжнародного агробізнесу.
Суть продовольчого маркетингу та його складові. Сутність, призначення та особливості
продовольчого ринку. Функціонування системи маркетингу та її регулювання.
Основні фактори формування попиту на продукти харчування. Особливості споживчого попиту
на продукти харчування.
Класифікація функцій продовольчого маркетингу. Характеристика функцій обміну:
купівлі, продажу. Особливості фізичних функцій: зберігання, транспортування, переробки.
Сутність полегшуючих функцій: стандартизації, фінансування, допущення ризику, розвідування
тощо.
Розкриття основних каналів виробництва і реалізації кінцевої продукції продовольчого
комплексу. Класифікація кінцевої продукції.Форми і методи реалізації продуктів харчування.
Посередники у продовольчому маркетингу. Сутність та мета торгових асоціацій. Безпосереднє
доведення продуктів харчування до споживача.
Стратегії виходу агропромислових підприємств на зовнішній ринок
Сутність поняття „стратегія‖ та її роль в міжнародному бізнесі. Переваги діяльності фірми на
зовнішньому ринку.
Типи стратегій виходу на зовнішній ринок. Порівняльна характеристика стратегій виходу
на зовнішній ринок. Чинники вибору стратегій виходу на зовнішній ринок.
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Структура стратегії підприємства на зовнішньому ринку та особливості її формування.
Реалізація стратегії підприємства на зовнішньому ринку.
Організація агробізнесу . Земля як засіб виробництва. Володіння землею. Право
користування землею. Право власності на землю та його форми. Земельна реформа в Україні.
Виробнича інфраструктура. Ринкова інфраструктура. Призначення соціальної
інфраструктури на селі. Суть, форми та функції агросервісу. Інформатизація АПК.
Суть та принципи державного регулювання агробізнесу. Сфера регулювання агро бізнесу
та її особливості.
Організація сільськогосподарського виробництва у фермерських господарствах. Основні
організаційні форми агропромислового виробництва.
Суть та форми агропромислової інтеграції. Агропромисловий комбінат. Агропромислові
об‘єднання. Агрофірма. Суть, призначення, органи управління агроконсорціумів. Сутність та
мета заснування спільних підприємств. Міжнародні продовольчі компанії.
Оцінювання основних природних факторів: земля, клімат та вода. Структура та оцінка
постійних та змінних витрат. Методи класифікації, зведення і оцінювання факторів для ведення
агро бізнесу.
Регулювання міжнародного агробізнесу. Система регулювання міжнародного
агробізнесу. Сутність державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Основні
принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Види та мета ЗЕД.
Зовнішньоекономічна політика, її цілі. Види зовнішньоекономічної політики держави:
зовнішньоторговельна, зовнішньо інвестиційна та валютно-фінансова політики держави.
Органи
державного
регулювання
ЗЕД,
їх
функції.
Принципи
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності.
Форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Вільна торгівля, її
особливості. Протекціонізм, форми його реалізації.
Організаційно-економічний механізм державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності. Методи регулювання ЗЕД.
Митно – тарифне регулювання. Поняття мита та митного тарифу. Функції мита.
Класифікація мита. Види мита. Митна вартість товару, її склад. Основні методи визначення
митної вартості товару.
Нетарифне регулювання, його види. Кількісні нетарифні обмеження. Фінансові заходи
нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до ГААТ СОТ.
Тема 6. Сучасні аспекти світової продовольчої проблеми. Основні тенденції виробництва
продовольства в світі. Масштаби голоду і недоїдання. Сутність поняття „продовольча безпека
країни‖.
Концептуальне визначення продовольчої проблеми. Основні складові продовольчої
проблеми у світі. Продовольча проблема в Україні.
Цілі продовольчої та сільськогосподарської організації ООН – ФАО., її функції. Основні
напрямки діяльності ФАО. Організаційна структура ФАО.
Світовий центр сільськогосподарської інформації, напрями його діяльності: глобальна
система інформації про продовольство й сільське господарство, система географічної
інформації.
Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку, його функції.
Система управління світовим аграрним виробництвом. Світова аграрна політика, її мета.
Основні функції світового аграрного сектора. Проблемний підхід до управління світовим
аграрним сектором. Особливості управління світовим аграрним сектором.
Збільшення продовольчих ресурсів як умова вирішення продовольчої проблеми
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Резерви підвищення продуктивності агропромислового виробництва. Фактори збільшення
продуктивності землі. Хімізація сільського господарства. Підвищення продуктивності
тваринництва. Зменшення збитків при сівбі, збирання, транспортуванні та переробці
сільськогосподарської продукції.
Науково
–
технічний
прогрес
як
фактор
підвищення
продуктивності
сільськогосподарського виробництва. Тенденції науково – технічного прогресу в
сільськогосподарському виробництві.
Біологічні резерви збільшення продовольчих ресурсів. Нетрадиційні методи збільшення
продовольчих ресурсів.
Розвиток світового продовольчого ринку в умовах глобалізації споживання
продовольства. Світовий ринок продовольства, особливості його формування. Основні тенденції
розвитку світового продовольчого ринку.
Експорт і імпорт сільськогосподарської продукції і продовольства його структура.
Причини, що визначають напрями експорту та імпорту сільськогосподарської продукції та
продовольства. Особливості експорту та імпорту окремих видів сільськогосподарської продукції
та продовольства.
Міжнародні продовольчі компанії та їх місце на світовому ринку продовольства.
Глобалізація ринків сільськогосподарської продукції та продовольства.
Місце України на світових аграрних риках. Україна на світовому ринку зерна. Позиції України
на світовому ринку м‘ясо - молочної продукції. Україна на світовому ринку цукру.
Конкурентоспроможність української сільськогосподарської продукції на світових ринках.
Регіональна структура міжнародного агробізнесу. Розвиток агробізнесу у найбільш
розвинутих країнах. США та їх місце в міжнародній торгівлі сільськогосподарською
продукцією та продовольством. Основні організаційні форми агробізнесу в США. Сімейна
ферма – як основа організаційної структури сільського господарства США. Вертикальна
інтеграція та контрактація як типи агро бізнесу. Сільськогосподарська кооперація та її місце в
агро бізнесі США.
Агропромисловий комплекс Канади, його місце в економіці країни. Сільське
господарство Канади. Регулювання виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської
продукції в Канаді.
Агропромислова інтеграція в країнах Європейського Союзу. Єдина сільськогосподарська
політика ЄС. Агропромислова інтеграція в Японії, її особливості.
Особливості становлення агро бізнесу у країнах Східної Європи та СНД. Основні напрямки
аграрних реформ у країнах Східної Європи і СНД.
Розвиток агропромислового комплексу в країнах, що розвиваються. Формування національних
АПК в країнах Африки. Агропромислові комплекси в країнах Близького Сходу.
Агропромисловий розвиток країн Південної та Південно – Східної Азії Агро бізнес у Латинській
Америці.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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2. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.:
Знання, 2008. – 330 с.
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5. Соловйов І.О. Агромаркетинг: системна методологія, реалізація концепції :Монографія. –
Херсон: Олди-плюс, 2008. – 344 с.
6. Соловйов І.О. Розвиток теорії та практики маркетингу в АПК. – Херсон: Видавництво ХДУ,
2008. – 108 с.
7. Кучер О. Земельний фонд як об‘єкт державного управління // Економіка України. — 2000. —
№ 1. — С. 59–64.
8. Рылько Д., Демьяненко В. Проблемы и противоречия развития мировой
агропродовольственной системы // МЭ и МО. - 2000. — № 8.
9. Славюк Р.А. Асоційовані форми аграрного бізнесу: особливості утворення, практика
функціонування, перспективи регулювання. — Луцьк: Вежа, 2000. — 322 с.
Економіко-математичні моделі в управлінні підприємницькою діяльністю
1. КОД: ВБ 1.3.
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 3
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Сорока Л.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: 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 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; організовувати
пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків
даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; виявляти навички
організаційного проектування та моделювання управлінських процесів діяльності суб‘єктів
господарювання в недетермінованих умовах конкурентного бізнес-середовища.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Маркетинг, Мікроекономіка та макроекономіка, Менеджмент організацій.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сутність економіко-математичного моделювання. Мета та задачі курсу. Необхідність
застосування кількісних методів дослідження зовнішньоекономічної сфери. Поняття економікоматематичної моделі (ЕММ). Класифікація ЕММ економічної діяльності. Необхідність
застосування кількісних методів при дослідженні економічних процесів.
Математична модель операції. Мета операції, засоби досягнення мети (ресурси та
способи їх використання), фактори, що впливають на операцію, рішення, критерій/критерії
оцінювання якості рішення. Макроекономічна модель Леонтьєва.
Цільова (критеріальна) функція і функції-обмеження. Множина допустимих точок задачі
математичного програмування (ЗМП) та її розвʼязання. Способи перетворення типів обмежень
на змінні задачі та характеру оптимізації цільової функції. Задачі лінійного програмування (ЛП).
Теореми Лагранжа та Куна-Такера для задач математичного програмування, що
визначаються диференційованими функціями. Двоїста задача. Властивості двоїстої задачі та її
звʼязок із вихідною оптимізаційною задачею. Методи розвʼязання задач ЛП (симплекс-метод,
двоїстий симплекс-метод. Лінійні цілочислові задачі. Постановки економічних задач з вимогою
цілочисельності.
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Задачі квадратичного програмування, їх властивості та загальні методи розвʼязання.
Метод найменших квадратів розвʼязання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Задача опуклого
програмування. Наближене розв‘язання задач опуклого програмування методом кусковолінійної апроксимації. Методи спуску. Наближене розв‘язання задач опуклого програмування
градієнтним методом. Поняття про параметричне та стохастичне програмування. Моделі
динамічного програмування. Загальна постановка задачі динамічного програмування.
Сітьова модель та її основні елементи. Сітьові графіки. Порядок і правила їх побудови.
Сітьове планування в умовах невизначеності. Оптимізація сітьового графіка методом «часвартість». Елементи теорії масового обслуговування. Класифікація засобів масового
обслуговування. Поняття про марківський випадковий процес. Потоки подій. Елементи теорії
ігор. Поняття про ігрові моделі. Платіжна матриця. Нижня та верхня ціна гри. Ігри в змішаних
стратегіях. Зведення матричної гри до задачі лінійного програмування.
Сучасні тенденції розвитку засобів економіко-математичного моделювання. Урахування
впливу чинників ризику та невизначеності. Поняття про системи підтримки прийняття рішень та
експертні системи. Сучасна ситуація на світовому ринку засобів та інформаційних технологій
підтримки прийняття рішень. Підходи до врахування нечислових співвідношень при побудові
економіко-математичних моделей.
Виробнича функція та її призначення. Емпірична виробнича функція, етапи та загальний
спосіб її побудови. Оцінювання параметрів лінійної регресії методом найменших квадратів.
Властивості простої лінійної регресії. Оцінювання якості лінійної регресії. Перевірка простої
регресійної моделі на адекватність. F-критерій Фішера та інші критерії якості лінійної регресії.
Коефіцієнти кореляції та детермінації. Ступені вільності; аналіз дисперсій (АNОVА-аналіз у
лінійній регресії).
Моделі багатофакторної регресії. Приклади застосування багатофакторного регресійного
аналізу на практиці. Класична лінійна багатофакторна модель, основні припущення. Етапи
побудови багатофакторної регресійної моделі. Розрахунок невідомих параметрів
багатофакторної регресії за МНК. Коефіцієнт множинної кореляції та детермінації. АNОVАдисперсійний аналіз у багатофакторній регресії. F-критерій Фішера адекватності
багатофакторної регресії.
Особливі випадки у багатофакторному регресійному аналізі. Мультиколінеарність та її
вплив на оцінку параметрів моделі. Знаходження мультиколінеарності та її вилучення.
Алгоритм Ферара-Глобера. Засоби усунення мультиколінеарності. Наслідки порушення
припущення про гетероскедатичність. Узагальнений метод найменших квадратів оцінювання
параметрів багатофакторної лінійної моделі.
Автокореляція рівнів часового ряду. Моделювання тенденцій часового ряду.
Моделювання сезонних коливань. Параметризація моделі з автокорельованими залишками.
Критерій Дарбіна-Уотсона.
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7. Лысенко Ю. Г, Егоров П. В., Овечко Г. С., Тимохин В. Н. Экономическая кибернетика:
Учеб. Пособие. — 2-е изд. / Под ред. д-ра экон.наук, проф. Ю. Г. Лысенко, Донецкий
национальный университет — Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003.
8. Малыхин В. И. Математическое моделирование экономики: Учебно-практ. пособие —
М.: УРАО, 2008.
9. Сергеева Л. Н. Нелинейная экономика: модели и методы / Науч. ред. д-р. экон. наук,
проф. Ю. Г. Лысенко — Запорожье: Полиграф, 2003.
10. Трояновский В. М. Математическое моделирование в менеджменте. Учеб. пособие
— М.: Русская Деловая Литература, 2009.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття,
лабораторні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Статистика та економічний аналіз
1. КОД: ВБ 1.4.
2. РІК НАВЧАННЯ:3
3. СЕМЕСТР: 5
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 визначати і виконувати професійні завдання з організації
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; здатність до бізнеспланування, 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 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; 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: Математика для економістів, Економіка підприємства (виробничого,
торгівельного та біржових структур), Організація підприємницької діяльності підприємств
(виробничих, торгівельних та біржових структур), Економіко-математичні методи та моделі в
управлінні підприємницькою діяльністю.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
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Поняття економічного аналізу, його наукова основа. Передумова виділення економічного
аналізу в самостійну науку. Роль економічного аналізу в системі управління виробництвом,
підвищення його ефективності. Місце економічного аналізу в системі управління виробництвом.
Предмет та об‘єкти економічного аналізую Зміст та задачі економічного аналізу. Функції
економічного аналізу. Види економічного аналізу. Особливості системного підходу в
економічному аналізі.
Методологія економічного аналізу: теоретико-суттєва характеристика, структура. Група
логічних методів економічного аналізу. Характеристика головних математичних прийомів
аналізую Психологічні (евристичні) методи, специфіка прийому їх застосування. Сутність
прийому порівняння. Випадки застосування прийомів деталізації. Умови застосування прийомів
деталізації. Умови застосування рядів динаміки. Сутність і значення методу елімінування та
його способів в економічному аналізі.
Поняття організації аналітичних робіт. Основні етапи аналітичного дослідження. Форми
та методи організації аналітичної роботи. Виконавці економічного аналізу. Порядок планування
аналітичної роботи. Узагальнення й оформлення матеріалів аналітичної роботи. Формування
пропозицій за результатами аналізу та контроль за їх реалізацією. Сутність інформації та її роль
для аналітичного дослідження. Головні принципи побудови економічної інформації та
створення раціонального її потоку. Характеристика та класифікація важливіших видів
інформації.
Значення й завдання вивчення та оцінки попиту на продукцію та послуги підприємства, а
також місткості ринку для обґрунтування плану виробництва й реалізації продукції. Загальна
схема й послідовність проведення аналізу. Система показників і фактори, які визначають рівень
попиту на продукцію та послуги. Вивчення функції кривих попиту, його цінової еластичності
для прийняття управлінських рішень. Оцінка обсягів і динаміки реалізації продукції та послуг.
Аналіз виконання договірних зобов‘язань по поставкам: обсяг, строки, асортимент, якість.
Значення та завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг. Перевірка
відповідності прийнятих завдань з обсягу виробництва та реалізації продукції вимогам ринку.
Оцінювання виконання планів виробництва, постачання та реалізації продукції, динаміки
обсягів виробництва. Визначення основних факторів, що вживали на загальні обсяги
виробництва та реалізації продукції протягом останніх років та за звітний період. Аналіз
асортименту і структури випуску продукції. Аналіз якості продукції.
Сутність, завдання і джерела аналізу трудових ресурсів підприємства. Організаційноінформаційна модель налізу трудових ресурсів. Визначення абсолютної та відносної
забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз показників, що характеризують рух
робочої сили. Аналіз використання робочої сили і робочого часу. Аналіз ефективності
використання робочої сили, аналіз продуктивності праці, резерви зростання продуктивності
праці і визначення заходів щодо їх реалізації.
Значення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу витрат на
підприємстві. Класифікація видів витрат і об‘єктів аналізу. Система показників рівня витрат і
собівартості продукції. Загальна схема формування витрат підприємства та їх аналізу. Напрямки
аналізу витрат на підприємстві за їх елементами та статтями калькуляції, за залежністю від
обсягу виробництва й збуту продукції, за місцями виникнення витрат, за об‘єктами калькуляції.
Аналіз собівартості продукції за статтями витрат. Аналіз матеріальних витрат. Аналіз витрат на
заробітну плату й використання фонду оплати праці.
Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів
діяльності підприємства. Місце прибутку в системі узагальнюючих вартісних показників, його
значення в оцінці та стимулюванні економічної ефективності роботи підприємства. Балансовий
прибуток і його складові. Вплив окремих груп фінансових результатів на розмір балансового
прибутку. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг). Аналіз факторів зміни прибутку від
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реалізації. Аналіз доходів і збитків, що не плануються. Оцінка втрачених можливостей
збільшення прибутку й причини цього. Аналіз розподілу прибутку. Визначення суми чистого
прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства.
Взаємозвʼязок фінансового стану підприємства й результатів його виробничої та збутової
діяльності. Характеристика бухгалтерського балансу як основного джерела інформації для
оцінки фінансового стану підприємства: зміст, оцінка й аналітичне значення окремих статей
балансу. Аналітичне групування статей. Оцінка фінансового стану підприємства. Визначення
платоспроможності підприємства за балансом та іншими джерелами інформації. Поточна і
очікувана платоспроможність. Фактори, що впливають на фінансовий стан організації. Основні
заходи для стабілізації фінансового стану підприємства.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.
Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 Облік і аудит. –
Житомир: ПП «Рута», 2003. – 680 с.
2.
Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово- господарської
діяльності підприємств: навч. посіб./ О. І. Гадзевич. - К.: Кондор, 2007. -180 с.
3.
Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток
та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.:
КНЕУ, 2003. — 556 с.
4.
Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства / Вид .2-ге пер. та доп:
навч. посіб. / Т. Д. Костенко та ін. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 400 с.
5.
Ковальчук К.Ф Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних
ситуацій.: навчальний посібник./ К.Ф.Ковальчук - К.: Центр учбової літератури, - 2012. 326с.
6.
Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для
самостійого вивчення дисципліни – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. -208 с.
7.
Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. / О. Кононенко. – Харків: Фактор, 2005. –
340 с.
8.
Любушин Н.П. Економічний аналіз. Підручник / Н.П. Любушин. — К.: Юнити, 2010. –
576 с.
9.
Марченко О.І. Економічний аналіз: навч. посіб. для студ. екон. спец. / О.І. Марченко ;
Терноп. нац. екон. ун-т. - 2-ге вид., без змін. - Т. : Крок, 2010. - 495 с.
10. Тринька Л.Я. Економічний аналіз: навч.-метод. посіб. / Л.Я. Тринька, О.В. Липчанська.
- К. : Алерта, 2013. - 567 с.
11. Черниш С.С. Економічний аналіз. Навчальний посібник ./ С.С. Черниш. – К.: ЦУЛ,
2010. – 312 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Аграрне та земельне право
1. КОД: ВБ 1.5
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 4
4. ЛЕКТОР: к.ю.н., ст..викл. Метіль А.С.
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
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аналізу інформації з різних джерел; 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.
Спеціальні: здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької, торговельної, біржової діяльності; здатність обирати та
використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення,
функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур; здатність визначати і
виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та
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:
знати: основні поняття, принципи та організаційні форми аграрного права України, види та
класифікацію суб‗єктів та об‗єктів, гарантії їх діяльності та правового консалтингу; систему
органів і установ які виконують управління і контроль у даній сфері; особливості набуття та
реалізації прав на землю; особливості обмежень та обтяжень прав на землю; особливості
використання і охорони земель кожної категорії.
вміти: самостійно аналізувати законодавчі та підзаконні нормативно – правові акти в сфері
аграрного права; застосовувати норми аграрного права в обраній ділянці діяльності; вирішувати
конкретні економічні та правові ситуації, що виникають у сфері аграрних правовідносин
України; грамотно складати і оформляти правові документи, обумовлені специфікою обраної
практичної роботи; здійснювати аналітичну роботу, самостійно працювати з навчальною і
спеціальною літературою; робити аналіз нормативно-правових актів, які регулюють дане коло
суспільних відносин; розуміти механізм діяльності органів і установ які здійснюють управління
і контроль в земельній сфері; вміти знайти і визначити недоліки і переваги, які існують в
земельному законодавстві; вміти характеризувати особливості охорони та використання земель
всіх категорій.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Екологія, Основи агробізнесу.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Курс ―Аграрного права‖ включає питання про поняття, предмет, метод і систему
аграрного права, його принципи, суб‘єкти та об‘єкти аграрних правовідносин, право членства
громадян у сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу, право засновництва та
їх
участі в аграрних підприємствах корпоративного типу, право власності
сільськогосподарських підприємств, правовий режим майна державних (комунальних)
сільськогосподарських підприємств, управління ними, правове регулювання організації, оплати
та дисципліни праці в сільськогосподарських підприємствах тощо.
У процесі вивчення цієї дисципліни студенти повинні засвоїти основні категорії
аграрного права та зміст аграрно-правових інститутів, закономірності їх розвитку, навчитися
тлумачити норми аграрного законодавства та правильно застосовувати їх при вирішенні
конкретних практичних завдань, набути досвіду аналітичної роботи.
Курс «Земельного права». Метою земельного права є регулювання земельно-правових
відносин між суб‘єктами. Ця галузь права має властиву йому структуру, предмет, методи,
принципи та джерела. Відповідно до системи земельного права розрізняють земельно-правові
інститути, це насамперед право власності на землю, види землекористування, земельні
сервітути, добросусідство, гарантії прав на землю, відповідальність за порушення земельного
законодавства, правові режими земель України у відповідності за їх категоріями тощо. Наука
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земельне право займає важливе місце серед інших юридичних наук. Вона здійснює свою
діяльність у взаємодії з іншими юридичними галузями. Відповідно до цього, вона є
комплексною галуззю права. Комплексність земельного права полягає в тому, що регулювання
окремих питань здійснюється нормами цивільного, адміністративного, екологічного, аграрного
права тощо. Але питому вагу в діяльності земельно-правових відносин здійснює Земельний
кодекс та інші нормативно-правові акти, такі як закони України: ―Про оренду землі‖, ―Про
плату за землю‖, ―Про оцінку землі‖, ―Про охорону земель‖ тощо.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг.
ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.
1. Правові основи майнових і земельних відносин : навч. посіб. / за ред. В. М. Єрмоленка. - К.:
Магістр-XXI сторіччя, 2006. - 384 с.
2. Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С.
Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.
3. Земельне право України: підручник; за ред. О.О.Погрібного та І.І.Каракаша. — К.:Істина,
2009.- 600 с.
4. Бусуйок Д. В. Державне управління у сфері раціонального використання й охорони земель:
межі регулювання земельного та адміністративного права / Д. В. Бусуйок //
Підприємництво, господарство і право. – 2011.– № 6. – С. 95-97.
5. Шуміло О.М. Земельне право України (у схемах) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.].
— К. : Хай-Тек Прес, 2012. — 287 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Маркетинг
1. КОД: ВБ 1.6.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні: Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність до
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність виявляти ініціативу та
підприємливість; здатність діяти відповідально та свідомо.
Спеціальні: Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та
біржової діяльності; здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб‘єктів ринкових відносин;
здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур; 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; вміти працювати
в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;
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
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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; знати основи
бізнес-планування, оцінювання кон‘юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких,
торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Вступ до 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.
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) тощо.
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 від нього, 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 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, 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.
Сутність маркетингової політики комунікацій. Основні елементи комплексу
маркетингових комунікацій. Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій та
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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).
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.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.
Бородкіна, Н. О. Маркетинг: навч. посібник / Н. О. Бородкіна; за ред. Г.В. Осовської. –
К.: Кондор, 2007. – 362с.
2.
Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2007. – 720 с.
3.
Григорчук Т.В. Маркетинг. Частина друга: Навч. посіб. для дистанційного навчання. /
Т.В. Григорчук – К.: Університет «Україна», 2007. – 380 с.
4.
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. Под. ред. С.
Г. Божук. — СПб.: Питер, 2006. — 464 с.
5.
Маркетинг: Підручник / За ред. А.О.Старостіної. – К.: Знання, 2009. – 1070 с.
6.
Новітній маркетинг: навч. посіб./ Є. В. Савєльєв, С. І. Чеботар, Д. А. Штефанович та
ін.; за ред. Є.В. Савєльєва. – К.: Знання, 2008. – 420с.
7.
Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: підруч. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.
8.
Романенко Л.Ф. Маркетинг: Навч. посіб. для дистанційного навчання. – К.:
Університет «Україна», 2005. – 248 с.
9.
Руделіус В. Маркетинг (2-ге) 3-тє українське видання. / В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О.
Бабенко та ін. – К.: Консорціум із удосконалення менеджмент освіти,2008.–648 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Стратегія розвитку підприємництва
1. КОД: ВБ 1.7
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 8
4. ЛЕКТОР: д.е.н., проф.. Захарченко В.І.
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
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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.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Ансофф Игорь. Новая корпоративная стратегия / ЭдвардДж. Макдоннелл (при
содействии) С. Жильцов (пер.с англ.).– С.Пб. : Питер, 1999. – 416с.
2. Стратегія підприємства: Підручник / Ю.Б. Іванов, О.М.Тищенко, Т.М. ЧечетоваТерашвілі, О.В. Ревенко. –Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009.- 560 с.
3. Березін, О. В. Стратегія підприємства [Текст]: навч. посіб. / О. В. Березін, М. Г.
Безпарточний. – К.: Ліра-К, 2010. – 222 с.
4. Богатирьова, Л. Д. Стратегічний менеджмент [Текст]: навч. посібник / Л. Д.
Богатирьова. – Одеса: ОНАЗ, 2004. – 384 с.
5. Гордієнко, П. Л. Стратегічний аналіз [Текст]: навч. посіб. / П. Л. Гордієнко,
6. Л. Г. Дідковська, Н. В. Яшкіна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Алерта, 2008. – 478 с.
7. Дюков, И. Стратегия развития бизнеса. Практический подход [Текст] / И. Дюков. –
СПб.: Питер, 2008. – 236 с.
8. Іванов, Ю. Б. Стратегія підприємства [Текст]: підручник / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко,
Т. М. Чечетова-Терашвілі, О. В. Ревенко. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 560 с.
9. Клівець, П. Г. Стратегія підприємства [Текст]: навч. посіб. / П. Г. Клівець. – К.:
«Академвидав», 2007. – 320 с.
10. Ковтун, І. О. Стратегія підприємства [Текст]: підручник / І. О. Ковтун. – Львів:
«Новий Світ-2000», 2009. – 680 с.
11. Ковтун, І. О. Стратегія підприємства: практикум [Текст]: навч. посіб. /
І. О. Ковтун. – Львів: «Новий Світ-2000», 2009. – 308 с.
12. Саєнко, М. Г. Стратегія підприємства [Текст]: підручник / М. Г. Саєнко. – Тернопіль:
«Економічна думка», 2006. – 390 с.
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13. Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент [Текст] / М. Б. Шифрин. – Пб.: Питер,
2008. – 240 с.
14. Шершньова З.Е. Стратегічне управління: Підручник.-2-гевид. перероб. і доп.- К.:
КНЕУ, 2004. – 699с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття,
самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Економіка природних ресурсів
1. КОД: ВБ 1.8.
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР: д.е.н., проф.. Захарченко В.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність працювати в команді;
прагнення до збереження навколишнього середовища; навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій; здатність діяти відповідально та свідомо; здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: основні питання теорії та практики економіки природокористування, оцінки природних
ресурсів і пошуку економічних механізмів досягнення їх раціонального використання; способи
виявлення негативного впливу господарської діяльності на довкілля та процедури створення
економічного механізму відновлення деградованої природи, а також управління
природокористуванням;
вміти: застосовувати здобуті теоретично-методичні знання під час вирішення конкретних
практичних
ситуацій;
визначати
економічну
ефективність
природоохоронної
діяльності;застосовувати на практиці економічні методи та фінансово-економічні інструменти
охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Мікроекономіка та макроекономіка, Аграрне та земельне право..
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Економічні
аспекти
використання
природних
ресурсів.Економічна
ефективність
природоохоронної діяльності. Фінансово-економічний механізм охорони навколишнього
природного середовища та раціонального використання природних ресурсів. Міжнародна
діяльність у вирішенні проблем природокористування та охорони довкілля.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Довгий С.О. Екологічніризики, збитки та раціональні межі використання надр в Україні / С.О.
Довгий, М.М. Коржнев, М.М. Курило та ін. – К.: НікаЦентр, 2012.
2. Макарова Н. С., Гармідер Л. Д., Михальчук Л. В. Економіка природокористування: Навч.
посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 322с.
3. Хвесик М.А.
Економіко-правове регулюванняприродокористування / М.А. Хвесик,
Л.П. Горбач, Ю.П. Кулаковський. - К.: Кондор, 2009. - 524 с.
4. Павлов В.І. Економіка природокористування. Інтерактивний комплекс навчальнометодичного забезпечення / Павлов В.І., Борейко В.І., Меліхова Т.Л. - Рівне, НУВГП, 2008. - 136
с.
5. Борейко В.І. Економіка довкілля та природокористування: Навч. посіб. - Рівне: НУВГП, 2011.
- 255с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття,
лабораторні заняття, самостійна робота.
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11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Аграрна політика
1. КОД: ВБ 1.9
2. РІК НАВЧАННЯ: 3
3. СЕМЕСТР: 6
4. ЛЕКТОР: д.е.н., проф. Сосновський А.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність діяти відповідально
та свідомо; 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 оцінювати вплив та враховувати зовнішні та
внутрішні фактори при плануванні діяльності та розробці торгової стратегії підприємства
агробізнесу; здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких,
торговельних, біржових структур.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: основні поняття; економічні показники розвитку агропромислового виробництва;
сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин в світі та Україні; досвід
регулювання агропромислового виробництва;
вміти: визначати економічну та соціальну аграрної політики держави; аналізувати сучасний
стан та перспективи розвитку аграрної політики; визначити ефективні методи державної
підтримки аграрної політики; дати економічну оцінку реформуванню відносин земельних
відносин.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Мікроекономіка та макроекономіка, Екологія, Аграрне та земельне право.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Аграрна політика, сутність, зміст та роль у світовій економіці. Структура аграрної політики.
Вплив зовнішньо-економічної діяльності на розвиток аграрної політики. Земельні ресурси –
основний фактор виробництва в аграрній політиці. Сучасний стан аграрної політики в різних
країнах світу.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Круш П. В. АПК. Сільськегосподарство світу : [Посіб.] / П. В. Круш. – К. : ЦУЛ, 2007. – 248 с.
2. Саблук П.Т. Аграрна економіка: Економічний і соціальний стан аграрного сектора України :
[Моногр.] / П. Т. Саблук. К. : ЦУЛ, 2010. – 370 с.
3. Кушнір І. В. Розвиток сільськогосподарського виробництва України в умовах світової
інтеграції : [монографія] / І. В. Кушнір. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 297 с.
4. Клиновий Д. В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економікаУкраїни [Посіб.] / Д.
В. Клиновий. К.: ЦУЛ, 2006. – 728 с.
5. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : [Підруч.] / О. П. Гребельник. – К.
: ЦУЛ, 2008. – 432 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття,
лабораторні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
Світове господарство і міжнародні економічні відносини у сфері агробізнесу
1. КОД: ВБ 1.10
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2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 7
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.
16. ПРЕРЕКВІЗИТ: економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржового
структур), менеджмент.
17. ЗМІСТ КУРСУ:
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.
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.
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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 націленості 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. Нео-технологічні 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.
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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 міжнародної 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: транснаціональні,
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 міжнародному бізнесі.
Форми і методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному
рівнях. Портфельні закордонні інвестиції; причини їх здійснення та тенденції вивозу. Переваги
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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. Внутрішньо-корпоративне 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. БреттонВудська 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 акредитиву. Схема акредитивної форми розрахунків. Особливості
розрахунків векселями та чеками. Ефективність форм розрахунків для експортера та імпортера.
Платіжний баланс – відображення світо-господарських 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 особливості 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.
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Сутність глобалізації. Причини та основні ознаки процесу глобалізації сучасного
світового господарства. Суперечливість глобалізаційного процесу. Фінансова глобалізація.
Світові фінансові кризи. Глобальні проблеми та шляхи 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.
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– 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)
Логістика
1. КОД: ВБ 1.11
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 4
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;
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здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і
аграрної 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 аграрній діяльності; демонструвати
базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та аграрній діяльності для
подальшого використання на практиці; використовувати знання форм взаємодії суб‘єктів
ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торгівельних та аграрних
структур; оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та
аграрній діяльності за допомогою сучасних методів; вміти вирішувати професійні завдання з
організації діяльності підприємницьких, торговельних та аграрних структур і розв‘язувати
проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржових структур),
Менеджмент, Товарознавство.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття і сутність логістики. Походження терміна, сучасні визначення логістики.
Передумови, причини та етапи становлення логістики. Мета та завдання логістики. Рівні
формування логістики. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики. Роль логістики у
реформуванні економіки України.
Засади сучасної концепції логістики. Концептуальна основа інтеграції логістики.
Системний підхід як методологічна база логістики. Логістика як сфера компетенції, що пов‘язує
компанію з її споживачами та постачальниками і сприяє підвищенню конкурентоспроможності.
Оперативні цілі логістики. Базові характеристики 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. Характеристика потокових
процесів у логістиці. Поняття та показники потоків, їх класифікація. Логістичні операції з
потоками. Загальні схеми взаємодії потоків. Інтегровані логістичні потоки. Критерії
оптимального управління інтегрованими потоками.
Логістичні процеси і логістична діяльність. Функціональні області логістики. Організація
логістичної діяльності. Основні логістичні функції, їх розподіл між різними учасниками
логістичного процесу та між різними службами підприємства. Інфраструктура логістичних
процесів.
Логістична місія та логістичне середовище фірми. Визначення та місце логістичного
менеджменту. Інтеграція функцій управління бізнес-процесами в рамках логістичного
менеджменту. Логістичний мікс «7R». Взаємодія логістичного менеджменту з маркетингом,
фінансами та виробничим менеджментом. Логістика і стратегічне планування. Звʼязок логістики
з основними функціональними сферами бізнесу. Види організаційних структур управління
логістикою.
Традиційна і логістична концепції організації виробництва. Варіанти управління
матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих логістичних систем. Мікрологістичні
системи МRР, МRР-1, МRР-2, ERР, КАНБАН, ОПТ, «lean production». Ефективність
застосовування логістичного підходу при управлінні матеріальними потоками на виробництві.
Організація дистрибуції матеріалів та готової продукції. Традиційний та логістичний
підходи до управління розподілом матеріалів та готової продукції. Логістичні
канали та логістичні ланцюжки. Логістичні посередники, їх класифікація, координація та
інтеграція. Проектування дистрибутивних систем та особливості управління матеріальними
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потоками в них. Ефективність застосовування логістичного підходу при управлінні
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 рівня сервісу. Методи оцінки рівня логістичного
сервісу. Критерії якості логістичного обслуговування. Логістика сервісного відгуку – SRL.
Роль складів при виробництві і розподілі продукції. Сучасні тенденції формування
складської мережі. Типові логістичні рішення при оптимізації складської підсистеми.
Розподільчі центри та їх розміщення. Забезпечення єдності складського процесу з транспортом.
Способи перевезення, тарифікація та визначення витрат на перевезення. Вибір перевізника.
Структура та обсяги логістичних витрат, їх вплив на ринкову вартість продукції.
Співзалежність складових логістичних витрат. Підвищення ефективності виробництва продукції
та послуг за рахунок управління логістичними витратами. Концепція мінімізації загальних
витрат підприємства. Логістика як фактор підвищення фінансової стійкості та
конкурентоспроможності підприємства. Вплив логістики на доходність активів підприємства.
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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)
Проектування підприємницької діяльності
1. КОД: ВБ 1.12
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР: к. пед. н., доц. Яковенко О.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
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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 ―Проектування підприємницької діяльності ‖.
Мета і завдання, змістовна наповнюваність курсу. Методологія проектного аналізу. Концепція
та базові принципи проектного аналізу. Концепція проекту. Відмінність проекту від програми і
плану.
Концепція та поняття життєвого циклу проекту. Підходи до поділу проекту на складові
елементи. Фази та стадії проектного циклу. Передінвестиційна фаза проекту. Підбір інформації,
виявлення та дослідження нових потенційних інвестиційних можливостей. Вибір цілей проекту
та його завдань на стадії ідентифікації. Характеристика робіт з макро- та мікроаналізу. Мета
проекту. Зміст робіт на попередньому етапі та етапі додаткових досліджень стадії підготовки
проекту. Склад досліджень на стадії розробки та експертизи. Розробка функціональної схеми
обʼєкта проектування.
Поняття вигід і затрат у проектному аналізі. Методичні підходи до визначення цінності
проекту. Методика розрахунку додаткових вигід і затрат за проектом. Порядок розрахунку вигід
і затрат у грошовому вимірі. Явні витрати та вигоди, їх використання для прийняття рішень.
Необхідність оцінки неявних вигід і затрат у разі оцінки проектів, їх кількісна оцінка.
Необхідність урахування зміни вартості грошей у часі при аналізі проектів. Поняття
майбутньої і теперішньої вартості. Поняття норми прибутку, ставки процента. Простий і
складний процент, його вплив на майбутню вартість. Обчислення майбутньої вартості грошей.
Операції компаундування та дисконтування. Вплив на величину теперішньої вартості строку
життєвого циклу проекту та ставки процента. Майбутня і теперішня вартість ануїтету, її
використання у проектних розрахунках. Розрахунок вартості грошей за різних умов
інвестування. Підходи до визначення процентної ставки проекту.
Характеристика методів оцінки ефективності інвестицій. Вибір критеріїв прийняття
проектних рішень. Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Характеристика
стандартних фінансових критеріїв: економічний зміст, обмеження, переваги і недоліки,
застосування у практиці оцінки проектних рішень інтегральних показників (чистої теперішньої
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вартості, коефіцієнта вигоди-затрати, внутрішньої норми дохідності, періоду окупності,
еквівалентного ануїтету, ефективності витрат).
Поняття ризику та невизначеності. Необхідність урахування рівня невизначеності під час
прийняття проектних рішень. Характеристика систематичних і несистематичних ризиків
проекту, можливість їх впливу та усунення під час підготовки та реалізації проекту.
Класифікація ризиків. Види ризиків на різних стадіях підготовки і реалізації проекту. Причини
виникнення технічних, політичних, маркетингових, фінансових ризиків, їх ознаки. Наслідки
функціональних ризиків. Мета аналізу ризику. Якісний та кількісний аналіз ризику. Процедура
експертного аналізу ризику. Аналіз ризику методом побудови дерева рішень. Аналіз чутливості
проекту, методика його проведення.
Мета і завдання маркетингового аналізу проекту. Взаємозв‘язок маркетингового аналізу
та інших функціональних аспектів проектного аналізу. Інформаційна база проведення
маркетингового аналізу. Стадії маркетингового дослідження проектних рішень. Визначення меж
та якісного складу аналізу ринку, аналіз маркетингової ситуації на ринку продукції проекту.
Концепція попиту у проектному аналізі. Характеристика етапів маркетингового дослідження
ринку. Зміст аналізу макросередовища у маркетинговому аналізі проекту.
Мета і завдання технічного аналізу проекту. Межі проведення аналізу технічної
життєздатності проекту. Складові технічного аналізу. Основні аспекти та порядок проведення
технічного аналізу проекту. Зміст аналітичної роботи на різних етапах технічного аналізу
проекту. Основні критерії визначення раціонального розміщення проекту. Поняття масштабу
проекту. Вимоги та чинники, які впливають на вибір технології. Принципи визначення потреби
в устаткуванні. Роль інфраструктури проекту при його технічній оцінці. Ідентифікація
інфраструктури об‘єкта проектування. Формування проектної команди.
Мета та завдання інституційного аналізу. Методичний апарат та інструментарій
інституційного аналізу, його елементи. Характеристика зовнішнього середовища проекту.
Правова база, політичні фактори, в межах яких реалізовуватиметься та експлуатуватиметься
проект.
Державна
політика,
макроекономічне
регулювання
і
регламентація
зовнішньоторговельної діяльності. Характеристика сильних і слабких сторін організаційучасниць проекту.
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