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Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

Назва дисципліни Теорія галузевих ринків 

Викладач  

Зубченко Вікторія Володимирівна 
кандидат економічних наук, 
асистент кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування 
 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

2 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

 
Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- принципи побудови, аналіз закономірностей та 
особливостей функціонування основних моделей ринкових 
структур; 
- загально-теоретичні закономірності розвитку й 
функціонування галузевих ринків у сучасних умовах; 
- методологічні   основи   аналізу  галузевих  ринків   і   
взаємодія господарюючих суб'єктів економіки; 
- основні принципи формування ефективної стратегії й 
тактики поведінки суб’єктів господарювання; 
- види державної галузевої політики, особливості й шляхи 
підвищення її ефективності. 
Вміння 
- проводити галузевий аналіз і аналіз ринкових структур; 
- визначати вплив економічних агентів на ринкову ситуацію; 
- досліджувати і прогнозувати наслідки прийнятих рішень 
суб'єктами ринку; 
- оцінювати ефективність заходів державної політики щодо 
регулювання ринків і галузей; 
- розробляти рекомендації в сфері регулювання ринків; 
- характеризувати статику і динаміку структури галузевих 
ринків; 
- аналізувати, систематизувати і узагальнювати статистичну 
інформацію; 
- використовувати основні формули, рівняння і моделі для 
проведення розрахунків і рішення задач; 
- застосовувати отримані знання в різних видах своєї 
професійної діяльності. 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
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Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

Теми лекцій 
1. Теоретичні засади функціонування галузевих ринків. 
2. Формування та становлення теорії галузевих ринків. 
3. Галузеві бар'єри та їх значення для ринку. 
4. Процеси концентрації на галузевих ринках. 
5. Стратегічна поведінка фірм на галузевих ринках. 
6. Інноваційні чинники розвитку галузевих ринків. 
7. Цінові стратегії на галузевих ринках. 
8. Державна галузева політика. 
 
Теми практичних занять 
1. Характеристика ринкових структур в теорії галузевих 
ринків.   
2. Типологізація структури галузевих ринків за рівнем 
конкуренції. 
3. Диференціація, диверсифікація та інтеграція на галузевих 
ринках. 
4. Концентрація і ринкова влада. Показники концентрації 
галузевих ринків. 
5. Вертикальна інтеграція та вертикальні обмеження на 
галузевих ринках. 
6. Інноваційні процеси та інноваційна діяльність на 
галузевих ринках. 
7. Стратегія цінової дискримінації на галузевих ринках. 
8. Антимонопольна політика держави на рівні галузевих 
ринків. 
 
 
Українська 
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Назва дисципліни Проектне фінансування 

Викладач  

Рудич Оксана Олександрівна 
кандидат кономічних наук, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

5 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
− понять “проект” і види проектів, поняття “проектне 
фінансування”, “ учасники проекту”, “життєвий цикл 
проекту” і його визначення, поняття “грошовий потік” і його 
визначення; 
− основних джерел фінансування проектів і способівїх 
залучення;  
− методології альтернативного аналізу джерел фінансування 
і кредитного аналізу позичальника проектних ресурсів;  
− основних вимог до структури проекту і принципи розробки 
техніко-економічного обґрунтування;  
− методології фінансового і комерційного аналізу проектів;  
− механізму випуску цінних паперів – акцій і облігацій;  
− механізму обґрунтування фінансування проектів за 
допомогою лізингу;  
− механізму іпотечного фінансування проектів;  
− механізму та інструменти залучення проектних ресурсів 
через міжнародні фінансові ринки;  
− способів та інструменти зниження проектних ризиків і 
вміти їх виявляти.  
Вміння 
− аналізувати систему організації проектного фінансування: 
обґрунтування та відбір джерел та інструментів 
фінансування проектів, їх оцінювання, визначення основних 
та потенційних учасників фінансування проекту, 
розроблення схем фінансування та регулювання взаємодії 
учасників фінансування; 
− оцінювати можливості участі банку у фінансуванні 
інвестиційних проектів; 
− розробляти фінансовий план конкретного інвестиційного 
проекту, ефективність реалізації інвестиційних проектів за 
фінансовими та економічними критеріями; 
− планувати оптимальну структуру джерел фінансування 
інвестиційного проекту; 
− визначати вартість різних джерел фінансування 
інвестиційного проекту; 
− оцінювати ефективність інвестиційного проекту за 
різноманітними критеріями; 
− координувати діяльність структурних підрозділів банку 
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разом з підрозділом проектного фінансування щодо 
фінансування інвестиційних проектів; 
− організовувати роботу та координувати діяльність банків, 
страхових компаній, лізингових компаній, інвесторів та 
інших учасників в процесі реалізації фінансування проекту; 
− розробляти бюджет інвестиційного проекту, схеми 
фінансування проектів та прогнозні фінансові таблиці в 
структурі інвестиційного проекту, зокрема, прогнози 
прибутків/збитків по проекту; 
− управляти реалізацією інвестиційних проектів; 
− вести моніторинг ринку проектного фінансування та 
формулювати конкретні та обґрунтовані рекомендації 
стосовно покращення процесу проектного фінансування в 
країні. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

 
Немає 
 
 
30 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Теоретичні засади проектного фінансування. 
2. Організація проектного фінансування. 
3. Передінвестиційні дослідження проектів. 
4. Заходи та інструменти управління ризиками проектного 
фінансування. 
5. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів. 
6. Участь фінансових установ та їх угруповань у проектному 
фінансуванні. 
7. Фінансування проектів за участю іноземного капіталу. 
 
Теми практичних занять 
1. Поняття, типи і джерела проектного фінансування. 
Альтернативний аналіз джерел фінансування. 
2. Загальні вимоги до підготовки проектів для розгляду, 
аналізу та прийняття рішення про фінансування.  
3. Управління реалізацією інвестиційних проектів 
4. Оцінка майна суб’єктів проектного фінансування 
5. Фінансування інноваційних проектів 
6. Ризики проектного фінансування і механізми та 
інструменти їх зменшення. 
7. Кредитування проектів міжнародними фінансовими 
установами. Кредитні лінії.  
 
 
Українська 
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Назва дисципліни Банківський менеджмент 

Викладач  

Рудич Оксана Олександрівна 
кандидат кономічних наук, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

5 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
− сутності, методології, інструментарію, принципів та 
функцій банківського менеджменту;  
− системи інформаційного забезпечення банківського 
менеджменту;  
− сутності, функцій, принципів, завдань і етапів 
стратегічного та тактичного планування в системі 
банківського менеджменту;  
− моделей прийняття стратегічних рішень, видів банківських 
стратегій;  
− сутності, алгоритів та основних завдань розроблення 
маркетингових програм банківських установ;  
− особливостей управління продуктовою, комунікаційною 
політикою банку, управління процесом продажу;  
− принципів організаційної побудови банку, основних типів 
організаційних структур у банку;  
− основних підходів до формування оптимальної структури 
ресурсів комерційного банку; 
− сучасних підходів до управління фінансами банку та його 
ризиками. 
Вміння 
− застосовувати методичні підходи та інструментарій 
банківського менеджменту в процесі управління банком; 
− визначати та оптимізувати показники, що характеризують 
фінансовий стан комерційних банків;  
− коригувати цілі, завдання та програми банку залежно від 
кон’юнктури ринку;  
− здійснювати багатоваріантні розрахунки з використанням 
сучасної інформаційної бази, використовувати на практиці 
методи управління активами, пасивами, ризиками, 
ліквідністю та прибутковістю банку для ефективного 
прийняття управлінських рішень;  
− використовувати фундаментальні закономірності розвитку 
фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 
дослідницькими і управлінськими інструментами для 
здійснення професійної та наукової діяльності;  
− аналізувати фінансову і монетарну політику та 
обґрунтовувати напрями їх удосконалення. 
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Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

 
Немає 
 
 
30 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Сутність та специфіка банківського менеджменту. 
2. Правові основи функціонування банків Організаційні 
структури банків. 
3. Планування діяльності у банківській сфері. 
4. Управління активами і пасивами банку 
5. Управління капіталом і дивідендна політика у банку. 
6. Управління зобов’язаннями банку. 
7. Менеджмент кредитного портфеля банку 
8. Менеджмент портфеля цінних паперів банку 
9. Оцінка діяльності банку та управління дохідністю. 
10. Контроль у банківському менеджменті. 
11. Хеджування ризиків у банку. 
12. Управління ліквідністю банку. 
 
Теми практичних занять 
1. Інструментарій банківського менеджменту. 
2. Процес управління банківськими ризиками  
3. Особливості управління запозиченими коштами банку. 
4. Організація процесу управління активами і пасивами 
банку. 
5. Методи визначення дохідності портфеля цінних паперів. 
Методи оцінки ризику та ефективності управління 
портфелем цінних паперів банку 
6. Методи хеджування ризиків у бнківській сфері 
7. Визначення ліквідної позиції банку.  
  
Українська 
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Назва дисципліни Управління фінансовими ризиками 

Викладач  

Рудич Оксана Олександрівна 
кандидат кономічних наук, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

6 курс, 3 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
−  характеристики організацій, підприємств та фірм різних 
форм власності, а також особливості їх функціонування в 
умовах невизначеності та ризику; 
−  сутності ризику та причин його виникнення, класифікації 
ризиків та специфіку управління ними в умовах ринкових 
відносин;  
−  засобів аналізу та кількісної оцінки ризиків з 
використанням апарата математичної статистики, 
аналітичних, експертних методів; 
−  шляхів та заходів зниження ступеню фінансових ризиків. 
Вміння 
− ідентифікувати економічні ризики діяльності 
господарюючих суб’єктів; 
− здійснювати якісний та кількісний аналіз ступеню ризику 
статистичним та експертним методами; 
− здійснювати якісний та кількісний аналіз ступеню ризику 
аналітичним методом та методом аналогів; 
− аналізувати ефективність методів управління ризиком; 
−  вибирати доцільні заходи з управління виробничими, 
маркетинговими та фінансовими ризиками. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Немає 
 
 
30 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Основи управління фінансовими ризиками. 
2. Методичний інструментарій управління фінансовими 
ризиками.  
3. Методи оцінювання ризиків та їх нейтралізації. 
4. Управління фінансовими ризиками із використанням 
похідних інструментів. 
5. Механізм нейтралізації фінансових ризиків підприємства 
6. Інтегральне управління ризиками підприємства.. 
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Мова викладання 

Теми практичних занять 
1. Сутність, цілі та функції управління фінансовими 
ризиками підприємства.   
2. Методи виявлення та кількісного аналізу фінансових 
ризиків. 
3. Нейтралізація ризику банкрутства в процесі кризового 
фінансового розвитку підприємства. 
4. Управління ринковими ризиками підприємства. 
5. Управління кредитними ризиками підприємства та 
ризиками фінансування. 
6. Управління операційними ризиками підприємства. 
 
Українська 
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Назва дисципліни Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 

Викладач  

Гутко Людмила Миколаївна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування 
 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

4 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей 
та відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- основи організації фінансової діяльності суб'єктів 
господарювання;  
- порядок формування власного капіталу підприємства;  
- класифікацію внутрішніх джерел фінансування під-
приємств;  
- зміст, призначення та основні завдання дивідендної 
політики підприємства;  
- порядок фінансування підприємств за рахунок 
позичкового капіталу; 
- фінансову діяльність підприємств у сфері 
зовнішньоекономічних відносин;  
- бюджетування на підприємстві; 
- порядок фінансування інвестиційної діяльності 
підприємств;  
- особливості фінансової діяльності суб'єктів 
господарювання різних форм власності і галузевої 
спрямованості. 
Вміння 
- поєднувати специфіку галузі, форм власності 
підприємств, особливості виробничого процесу з 
кінцевими результатами фінансової діяльності;  
- обґрунтовувати фінансові рішення і критерії оцінки їх 
ефективності; 
- визначати потребу у короткострокових та 
довгострокових кредитах;  
- оцінювати кредитоспроможність позичальника;  
- визначати ефективність дивідендної політики 
підприємства;  
-  нараховувати дивіденди по акціях, проценти по 
облігаціях;  
- відображати вартість фінансових інвестицій у звітності 
підприємства;  
- проводити фінансове прогнозування та бюджетування на 
підприємстві; 
- визначати загрозу банкрутства підприємств; 
-  розробляти проект  фінансового оздоровлення 
неплатоспроможного підприємства з метою запобігання 
оголошення його банкрутом. 
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Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

Теоретичні знання з дисциплін «Економіка підприємства», 
«Фінанси підприємства» 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Основи організації фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання 
2. Особливості фінансування підприємств  різних 
організаційно-правових форм 
3. Формування власного капіталу підприємств 
4. Внутрішні джерела фінансування підприємств 
5. Дивідендна політика підприємства. 
6. Фінансування підприємства за рахунок позикового 
капіталу 
7. Фінансова інвестиційна діяльність підприємств 
8. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств  
9.Фінансова діяльність підприємства у сфері 
зовнішньоекономічних відносин 
10. Фінансовий контролінг 
11. Бюджетування на підприємстві 
12. Банкрутство та фінансове оздоровлення підприємств 
Теми практичних занять 
1. Формування статутного капіталу суб’єктів 
господарювання. Методи та джерела збільшення 
статутного капіталу. Методи зменшення статутного 
капіталу підприємств. 
2. Порядок складання Звіту про власний капітал 
підприємства. 
3. Внутрішні джерела фінансування підприємства. 
Операційний та інвестиційний Cash-flow. Розрахунок 
показників Cash-flow.  
4. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів. 
5. Основні теоретичні моделі та концепції дивідендної 
політики. Форми реалізації дивідендної політики. 
Оцінюванню ефективності дивідендної політики 
підприємства. 
6. Обгрунтування потреби підприємства в 
короткостроковому та довгостроковому кредиті для 
фінансування поточної його діяльності та інвестиційного 
рзвитку.  
7.Фінансова інвестиційна діяльність підприємств. 
8. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств. 
9.Розрахунки при здійсненні зовнішньо-економічних 
операцій. 
10.Основи побудови системи бюджетів на підприємстві. 
11. Діагностика кризового  стану підприємства. 
12..Планування фінансового оздоровлення підприємства. 
Розробка проекту фінансової санації. 
 
Українська 
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Назва дисципліни Корпоративні фінанси 

Викладач  
Драган Оксана Олександрівна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування  

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

4 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 

теоретичні основи організації корпоративних 
фінансів, стан розвитку корпоративних відносин в нашій 
державі, види корпоративних цінних паперів та операції, які 
проводяться на фондовому ринку, джерела залучення коштів 
структуру власного капіталу, емісійну та дивідендну 
політику, методи визначення планової необхідності в 
оборотних активах, джерела формування оборотних активів. 

 
Вміння 

здійснювати аналіз і управління фінансовими 
ресурсами корпорацій, визначати курсову вартість 
корпоративних цінних паперів, приймати оптимальні та 
обґрунтовані рішення при залученні позикових коштів, 
складати картину сучасних методів і способів фінансової 
діяльності підприємства, аналізувати грошові потоки 
підприємства, користуватися спеціальними нормативно-
правовими документами, що регулюють корпоративні 
відносини в державі. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Сутність, функції та управління фінансами корпорації.  
2. Корпорація як суб’єкт права. 
3. Вартість капіталу корпорацій 
4. Структура капіталу корпорацій 
5. Бюджетування капітальних вкладень 
6. Оборотний капітал корпорацій 
7. Корпорація на фінансовому ринку 
8. Рух грошових потоків корпорацій та оподаткування.  
9. Фінансова звітність корпорацій 
10. Аналіз фінансової звітності 
11. Фінансове планування 
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Мова викладання 

Теми практичних занять 
Тема 1. Сутність, функції та управління фінансами 
корпорації. 
Тема 2. Корпорація як суб’єкт права. 
Тема 3. Вартість капіталу корпорацій 
Тема 4. Структура капіталу корпорацій 
Тема 5. Бюджетування капітальних вкладень 
Тема 6. Оборотний капітал корпорацій 
Тема 7. Корпорація на фінансовому ринку 
Тема 8. Рух грошових потоків корпорацій та оподаткування. 
Тема 9. Фінансова звітність корпорацій 
Тема 10. Аналіз фінансової звітності 
Тема 11. Фінансове планування 
 
Українська. 

 
  

14 

 

 

Назва дисципліни Бюджетна система 

Викладач  

Батажок Світлана Григорівна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

3 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання: 
- знати основи побудови бюджетної системи України та 
окремих зарубіжних країн; 
- знати законодавчі й інструктивні матеріали бюджетного 
напряму; 
- знання джерел формування та напрямів використання 
фінансових ресурсів бюджетів різних рівнів, відповідно 
до бюджетної системи; 
- знати форми і методи планування в бюджетних 
організаціях; 
- знати етапи бюджетного процесу; 
- знати організацію функціонування органів управління 
бюджетною системою. 
- знати головні завдання, функції, права та структуру 
фінансових органів. 
Вміння: 
- вміти виконувати необхідні розрахунки бюджетних 
доходів і витрат на всіх рівнях бюджетної системи; 
- вміти проводити аналіз виконання дохідної та 
видаткової частин бюджетів та обслуговування 
розпорядників бюджетних коштів; 
- вміти складати проекти кошторисів бюджетних установ; 
- вміти знаходити резерви додаткових надходжень і 
економії витрат відповідного бюджету; 
-вміти проводити аналіз структури бюджетної системи. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 

 
Теоретичні знання з дисципліни «Фінанси» 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Сутність, призначення та роль бюджету держави. 
2. Бюджет як основний фінансовий план держави. 
3. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи 
України. 
4. Система доходів бюджетів. 
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Мова викладання 

5. Система видатків бюджетів. 
6. Міжбюджетні відносини і системи бюджетного 
вирівнювання. 
7. Виконання бюджету. 
8. Бюджетний процес і бюджетні процедури. 
9. Бюджетне планування і бюджетне прогнозування. 
10. Видатки бюджету на економічну діяльність держави і 
науку. 
11. Видатки бюджету на соціальний захист населення і 
соціальну сферу. 
12. Видатки бюджету на оборону та управління. 
13. Державний кредит і видатки бюджету на 
обслуговування державного боргу. 
14. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. 
 
Теми практичних занять 
1. Бюджет як економічна категорія. 
2. Основи бюджетного устрою. 
3. Характеристика організації та функціонування 
бюджетної системи зарубіжних країн. 
4. Характеристика доходів бюджету як економічної 
категорії. 
5. Характеристика видатків бюджету як економічної 
категорії за різними критеріями. 
6. Організація взаємовідносин між ланками бюджетної 
системи України. 
7. Організація виконання бюджетів. 
8. Організаційні основи бюджетного процесу. 
9. Зміст, принципи, завдання бюджетного планування. 
10. Роль бюджету у фінансовому забезпеченні розвитку 
економіки. 
11. Бюджетне забезпечення соціальної сфери. 
12. Фінансування витрат органів державної влади та 
управління. 
13. Функціонування державного кредиту в Україні. 
14. Поняття бюджетного дефіциту, його причини та 
наслідки. 
 
Українська 
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Назва дисципліни Фінанси, гроші та кредит 

Викладач  

Батажок Світлана Григорівна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

2 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання: 
- знати теоретичні основи функціонування фінансів в 
умовах ринку. 
- знати принципи і форми організації фінансових 
відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства. 
- знати функціонування фінансового механізму у 
процесі формування та використання централізованих 
фондів фінансових ресурсів суспільного призначення 
- знати економічну суть механізму функціонування 
грошей як об’єктивного результату розвитку товарного 
виробництва та обміну. 
- знати сутність та економічні основи функціонування 
грошового ринку. 
- знати складові елементи грошової та кредитної 
системи. 
- знати місце і роль грошової та банківської системи в 
інфраструктурі грошового ринку 
- Знати необхідність і суть кредиту. 
- знати правовий статус і економічні основи діяльності 
центрального банку як суб’єкта грошово-кредитної 
політики. 
- знати механізм пропозиції грошей як об’єкт 
грошово-кредитної політики. 
- знати поняття і механізм регулювання валютного 
ринку та валютних систем. 
Вміння: 
- вміти вільно орієнтуватися в теоретичних і 
прикладних проблемах грошово-кредитної системи. 
- вміти аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному 
та зарубіжному фінансовому ринку; прогнозувати 
майбутній розвиток фінансових та грошово-кредитних 
відносин. 
- вміти обирати оптимальні шляхи вирішення 
конкретних виробничих завдань фінансового характеру. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 

Теоретичні знання з дисципліни «Економічна теорія», 
«Макроекономіка» 
 
 
25 студентів 
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одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

 
 
Теми лекцій 
1. Сутність та функції фінансів 
2. Фінансова система і фінансовий механізм 
3. Фінанси підприємницьких структур 
4. Державні фінанси 
5. Страхування і страховий ринок 
6. Фінансовий ринок 
7. Міжнародні фінанси 
8. Грошовий оборот і грошова маса 
9. Грошовий ринок 
10. Грошові системи 
11. Інфляція та грошові реформи 
12. Валютний ринок та валютні системи 
13. Сутність та функції кредиту 
14. Форми, види та роль кредиту 
15. Центральні банки 
16. Теоретичні засади діяльності комерційних банків 
 
Теми практичних занять 
1. Сутність та функції фінансів 
2. Фінансова система і фінансовий механізм 
3. Фінанси підприємницьких структур 
4. Державні фінанси 
5. Страхування і страховий ринок 
6. . Фінансовий ринок 
7. Сутність і функції грошей 
8. Грошовий оборот і грошова маса 
9. Грошовий ринок 
10. Інфляція та грошові реформиВалютний ринок та 

валютні системи 
11. Теорії грошей 
12. Сутність та функції кредиту 
13. Форми, види та роль кредиту 
14. Фінансові посередники грошового ринку 
15. Центральні банки 
16. Теоретичні засади діяльності комерційних банків 
 
Українська 
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Назва дисципліни Міжнародні фінанси 

Викладач  

Артімонова Ірина Вікторівна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

1 курс магістратури, 1 семестр 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 

Перелік компетентностей 
та відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліни є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- еволюції світової валютної системи; 
- закономірності, структури і принципив функціонування 
національної, регіональної і світової валютних систем; 
- механізму формування валютного курсу; 
- найпоширеніших в світовій практиці видів валютних 
угод; 
- особливостей міжнародно-фінансової системи та 
специфіки валютної і кредитної політики держав; 
- форм та умов кредитування міжнародними та 
регіональними валютно-кредитними і фінансовими 
організаціями та їх фінансові взаємини; 
- технологій кредитування на міжнародному кредитному 
ринку; 
- методів регулювання платіжного балансу; 
- особливостей функціонування євроринку і ринку 
міжнародних інвестицій, механізму регулювання 
міжнародних валютно-фінансовим відносин. 
 
Вміння 
- характеризувати складові міжнародної фінансової 
політики; 
- здійснювати міжнародні фінансові та розрахунково-
кредитні операції; 
- характеризувати основні ланки фінансових систем 
зарубіжних країн в умовах світової глобалізації; 
- розраховувати валютні курси та·визначати фактори, що 
впливають на їх зміну; 
- розраховувати крос-курси між валютами, девальвацію 
чи ревальвацію валют; 
- характеризувати форми та методи міжнародних 
розрахунків; 
- розраховувати вартість фінансових інструментів 
міжнародного валютно-кредитного ринку (ф’ючерси, 
свопи і т.п.). 
- оцінювати валютну і кредитну політику та визначати 
стан фінансового ринку України й обґрунтовувати вплив 
на нього інвестиційних процесів та державного 
регулювання. 

Опис дисципліни 
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Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Сутність міжнародних фінансів та їх роль у розвитку 

міжнародних процесів 
2. Cвітова валютна система 
3. Світовий фінансовий ринок і його структура 
4. Міжнародний ринок банківських кредитів 
5. Валютні ринки та валютні операції 
6. Ринок міжнародних інвестицій 
7. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс 
8. Регулювання міжнародних валютно-фінансових 

відносин 
9. Заборгованість у системі міжнародних фінансів 
10. Фінансова діяльність транснаціональних корпорацій 
 
Теми практичних занять 
1. Фінансові системи зарубіжних країн 
2. Прогнозування валютного курсу 
3. Інтернаціоналізація фінансових ринків та потоків 
4. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів 
5. Міжнародний кредитний ринок 
6. Визначення ринкової вартості акцій та облігацій 
7. Міжнародна диверсифікація інвестиційних портфелів. 
Оцінка та управління інвестиціями 
8. Баланси міжнародних розрахунків 
9. Напрями міжнародного фінансового менеджменту 
10.  Управління фінансовими потоками транснаціональних 
корпорацій 
 
Українська 
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Назва дисципліни Фінансовий ринок 

Викладач  

Артімонова Ірина Вікторівна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

3 курс, 2 семестр (фінанси) 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 

Перелік компетентностей 
та відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- основних cкладових інституційної структури 
фінансоваого ринку; 
- класифікації фінансових інструментів, що обертаються 
на сегментах фінансового ринку; 
- особливостей державного регулювання інфраструктури 
фінансового ринку України; 
- різновидів фінансових інституцій, що виступають 
посередниками між суб'єктами фінансового ринку; 
- ціноутворення на фінансовому ринку та методи 
управління фінансовими ризиками; 
- основних механізмів взаємодії держави, фінансових 
інститутів, підприємств і організацій на фінансових 
ринках. 
Вміння 
- оцінювати та аналізувати діяльність фінансових 
песередників; 
- аналізувати політику держави щодо регулювання та 
розвитку інфраструктури фінансового ринку в Україні; 
- розраховувати дохід за цінними паперами; 
- визначати ціни акції з рівномірним та нерівномірним 
ростом дивідендів, ціни дисконтної облігації, дохідність 
акції; 
- визначати дохідність облігацій до оподаткування та 
після оподаткування; 
- визначати рівень ризику й ефективності інвестицій у 
цінні папери; 
- розробляти стратегії управління ризиками на 
фінансовому ринку. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Фінансовий ринок – сутність, функції та роль в 
економіці 
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Мова викладання 

2. Державне регулювання фінансового ринку 
3. Фінансове посередництво в інвестиційному процесі 
4. Ризик та ціна капіталу 
5. Ринок похідних фінансових інструментів 
6. Ринок капіталів 
7. Грошовий ринок та ринок банківських позичок 
8. Валютний ринок 
9. Фондова біржа та біржові операції 
10. Міжнародний фінансовий ринок 
 
Теми практичних занять 
1. Характеристика об’єктів та суб’єктів фінансового 
ринку 
2. Державне регулювання фінансового ринку 
3. Процентні ставки та їх структура 
4. Визначення вартості та прибутковості облігацій 
5. Визначення вартості акцій. Оцінка акцій на підставі 
одержання прибутків та девідендів 
6. Визначення середньозваженої вартості капіталу 
компанії 
7. Ризик та прибутковість на ринку похідних цінних 
паперів 
8. Фундаментальний і технічний аналіз цінних паперів 
 
Українська 
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Назва дисципліни Фінансовий ринок 

Викладач  
Артімонова Ірина Вікторівна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

4 курс 2 семестр (менеджмент) 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- основних cкладових інституційної структури фінансоваого 
ринку; 
- класифікації фінансових інструментів, що обертаються на 
сегментах фінансового ринку; 
- особливостей державного регулювання інфраструктури 
фінансового ринку України; 
- різновидів фінансових інституцій, що виступають 
посередниками між суб'єктами фінансового ринку; 
- ціноутворення на фінансовому ринку та методи управління 
фінансовими ризиками; 
- основних механізмів взаємодії держави, фінансових 
інститутів, підприємств і організацій на фінансових ринках. 
Вміння 
- оцінювати та аналізувати діяльність фінансових 
песередників; 
- аналізувати політику держави щодо регулювання та 
розвитку інфраструктури фінансового ринку в Україні; 
- розраховувати дохід за цінними паперами; 
- визначати ціни акції з рівномірним та нерівномірним 
ростом дивідендів, ціни дисконтної облігації, дохідність 
акції; 
- визначати дохідність облігацій до оподаткування та після 
оподаткування; 
- визначати рівень ризику й ефективності інвестицій у 
цінні папери; 
- розробляти стратегії управління ризиками на 
фінансовому ринку. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Фінансовий ринок – сутність, функції та роль в 
економіці 
2. Державне регулювання фінансового ринку 
3. Фінансове посередництво в інвестиційному процесі 
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Мова викладання 

4. Ризик та ціна капіталу 
5. Ринок похідних фінансових інструментів 
6. Ринок капіталів 
7. Грошовий та валютний ринок 
8. Фондова біржа та біржові операції 
9. Міжнародний фінансовий ринок 
 
Теми практичних занять 
1. Характеристика об’єктів та суб’єктів фінансового ринку 
2. Процентні ставки та їх структура 
3. Визначення вартості та прибутковості облігацій 
4. Оцінка акцій на підставі одержання прибутків та 

девідендів 
5. Ризик та прибутковість на ринку похідних цінних 

паперів 
6. Фундаментальний і технічний аналіз цінних паперів 
 
Українська 
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Назва дисципліни Страхування 

Викладач  

Ткаченко Катерина Віталіївна 
Кандидат економічних наук, 
Асистент кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

3 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
 
- генерувати ідеї, які дозволяють реалізовувати затребувані 
конкурентоспроможні інноваційні послуги у фінансово-
кредитній сфері та страхуванні  
- володіти нормами мовного етикету та правилами 
мовленнєвої поведінки співрозмовників під час проведення 
телефонної розмови, перемовин, дискусій, публічних 
виступів, що пов’язано з професійною діяльністю 
фінансиста  
- особливості механізму проведення страхових операцій в 
Україні  
-облік та звітність у системі страхування  
- контролю у системі страхування. 
 
Вміння 
- готовність використовувати понятійно-категоріальний 
апарат;  
- здатність розробляти і впроваджувати фінансову і 
статистичну звітності; 
- складання фінансових звітів;  
- демонструвати вміння використовувати професійно-
профільовані знання та навички при обслуговувані 
страхових компаній;  
- ефективно використовувати на практиці отриманні знання 
з дисциплін загальної та професійної підготовки; 
- здатність сумлінно виконувати професійні обов’язки 
фінансиста згідно посадових інструкцій; 
- здатність використовувати сучасне прикладне професійне 
програмне забезпечення у фінансово- кредитній та страховій 
діяльності;  
- володіння методиками опрацювання наукової інформації з 
системи страхування;  
-демонструвати вміння використовувати професійно-
профільовані знання та навички при інформаційному 
забезпеченні страхової системи; 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 

 
Немає 
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Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Сутність, принципи і роль страхування  
2.  Класифікація страхування  
3. Страхові ризики та їх оцінка  
4. . Страховий ринок  
5. Страхова організація  
6. Державне регулювання страхової діяльності  
7. Особове страхування  
8. Страхування майна  
9. Страхування відповідальності  
10. Співстрахування і перестрахування  
11. Доходи, витрати і прибуток страховика  
12. Фінансова надійність страхової компанії  

 
Теми практичних занять 
1 Характеристика основних понять та визначень у 
страхуванні. Загальні аспекти діяльності страхових компаніq 
2 Укладання та ведення страхової угоди.  
3. Державне регулювання страхової діяльності 
4. Страхування від нещасних випадків 
5. Медичне страхування 
6. Страхування підприємницьких ризиків 
7. Сільськогосподарське страхування 
8. Страхування фінансово - кредитних ризиків 
9. Транспортне страхування 
 
 
 
Українська 
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Назва дисципліни Інвестування 

Викладач  

Варченко  Ольга Миронівна 
доктор економічних наук, 
професор кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування 
 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

3 курс  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- форми та види інвестицій;  
- сутність інвестиційного проектування;  
-джерела фінансування інвестиційних проектів;  
- інструменти інвестування. 
Вміння 

- оцінювати вартість капіталу;  
- ефективність інвестиційних рішень;  
- обирати засоби та методи вибору інвестиційних проектів за 
умови ризику 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Теоретичні основи інвестування. Суб’єкти й об’єкти 
інвестиційної діяльності  
2. Фінансові інвестиції 
3. Інвестиції в засоби виробництва  
4. Інноваційна форма інвестицій 
5. Залучення іноземного капіталу 
6. Обґрунтування доцільності інвестицій  
7. Інвестиційні проекти 
8. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу  
9. Менеджмент інвестицій  
10. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів 
інвестиційної діяльності  
 
Теми практичних занять 
1.Фінансові інвестиції  
2.Інвестиції в засоби виробництва  
3. Інноваційна форма інвестицій  
4.Залучення іноземного капіталу  
5 Обґрунтування доцільності інвестицій  
6.Інвестиційні проекти  
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Мова викладання 

7.Фінансове забезпечення інвестиційного процесу   
8. Менеджмент інвестицій  
9.Використання інвестицій 
 
Українська, англійська 
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Назва дисципліни Інвестиційний менеджмент 

Викладач  

Варченко Ольга Миронівна 
доктор економічних наук, 
професор кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування 
 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

5 курс магістри 1 року навчання 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей 
та відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- види протоколів платежів та їх основні параметри; • 
методи урахування податків і інфляції; • криві доходності 
інвестицій; • механізм розподілу інвестиційних ресурсів.  
Вміння 

- володіти методами кількісного фінансово-інвестиційного 
аналізу;  

- здійснювати вибір ефективних форм інвестування у 
відповідності до стратегічних напрямків інвестиційної 
діяльності підприємства;  

- проводити аналіз і здійснювати економічне і фінансове 
обгрунтування доцільності реальних та фінансових 
інвестицій;  

- володіти методикою розробки бізнес- планів реальних 
інвестиційних проектів;  

- здійснювати розрахунки ефективності інвестиційних 
проектів;  

- оцінювати та аналізувати інвестиційну політику, що 
проводиться в Україні. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Теоретичні основи інвестиційного менеджменту  
2. Характеристика інвестиційного ринку  
3.  Сутність фінансових інвестиції 
4.  Інвестиційна привабливість  
5. Організація інвестиційної діяльності в АПК  

 
Теми практичних занять 

1. Управління інвестиційною діяльністю  
2. Розробка інвестиційних проектів  
3. Методи оцінки інвестиційних проектів.  
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Мова викладання 

4. Оцінка та управління ризиками проекту  
5. Формування інвестиційного портфелю компанії 
 
 
Українська, англійська 
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Назва дисципліни Вартісно-орієнтоване управління фінансами 

Викладач  

Варченко Ольга Миронівна 
доктор економічних наук, 
професор кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування 
 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

5 курс магістри 1 року навчання 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 

- розуміння вартісного мислення та вивчення принципів 
вартісно-орієнтованого управління фінансами компанії; 

 
Вміння 

- аналізувати вплив факторів та фінансових важелів на 
вартість компаній; 
організація вартісно-орієнтованого управління фінансами 
в сучасних умовах; 
- практичних навичок аналізу якості інтегрованої звітності 
для визначення перспектив стійкого розвитку компанії за 
видами діяльності (економічної, екологічної та 
соціальної); 
- здійсненювати оцінку вартості компанії різними 
методами та прогнозування вартості з урахуванням якості 
оцінки і ризику; 
- використовувати фінансові та інноваційні  інструменти 
капіталізації компанії та оцінювання її ефективності; 
формуванти стратегії вартісно-орієнтованого управління  
компанією; 
- вибору фінансування нових напрямів діяльності 
підрозділів і компанії в цілому на підставі аналізу їх 
ефективності і очікувань ринку; 
- розробки політики самофінансування стійкого розвитку 
компанії; 
- оцінювання ефективності інвестування і розривів в 
очікуваннях інвесторів для прийняття довгострокових 
управлінських рішень; 
- аналізувати вплив нематеріальних активів на вартість 
компанії та розробка заходів щодо узгодження мотивації 
персоналу з результатами його діяльності; 
- прогнозувати  для розробки прогнозів фінансових 
показників діяльності компанії в форматі звіту про 
прибуток та балансу. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 

 
Немає 
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Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
2. Теоретичні та організаційні основи вартісно-

орієнтованого управління фінансами компаній 
3. Фактори вартісно-орієнтованого управління фінансами 

компаній 
4. Фінансові індикатори вартості компанії та методи її 

оцінки 
5. Корпоративна соціальна звітність як інструмент 

управління вартістю 
6. Політика фінансування в контексті відтворення вартості 

компанії 
7. Фінансова стратегія управління вартістю компанії 
8. Інтелектуальний капітал як чинник зростання вартості 

компанії 
Капіталізація як інструмент зростання вартості компанії 

 
Теми практичних занять 
1. Теоретичні та організаційні основи вартісно-

орієнтованого управління фінансами компаній. 
2. Фактори і важелі вартісно-орієнтованого управління 

фінансами компаній. 
3. Фінансові індикатори вартості компанії та методи її 

оцінки. 
4. Корпоративна соціальна звітність як інструмент 

управління вартістю. 
5. Політика фінансування в контексті відтворення вартості 

компанії. 
6. Фінансова стратегія управління вартістю компанії. 
7. Інтелектуальний капітал як чинник зростання вартості 

компанії. 
8. Капіталізація як інструмент зростання вартості компанії. 
 
Українська, англійська 
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Назва дисципліни Логістика 

Викладач  

Герасименко Ірина Олександрівна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

3 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
− сутності основних понять і категорій логістики; 
− змісту процесів та технології логістики; 
− функціональних областей логістики; 
− постулатів сучасної концепціїта тактики логістики. 
Вміння 
− володіти методичним інструментарієм розроблення та 
реалізації завдань логістики; 
− мати навички логістичного мислення та розроблення 
пропозицій з удосконалення логістичних систем і механізмів 
їх функціонування; 
− мати навички оцінювання економічної ефективності та 
наслідків прийняття логістичних рішень; 
− здійснювати оцінку запасів на основі ABC та XYZ-аналізу;  
− обирати оптимальний варіант розташування складських 
приміщень та розрахувати оптимальний розмір партії товару 
для перевезень. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретичні знання з дисциплін «Економічна теорія», 
«Макроекономіка» «Мікроекономіка»,«Менеджмент», 
«Маркетинг». 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Логістика як наука і сфера професійної діяльності 
2. Закупівельна логістика 
3. Виробнича логістика 
4. Логістичні системи управління  запасами 
5. Логістикарозподілення 
6. Логістична організація складських процесів 
7. Транспортна логістика 
8. Інформаційна логістика 

 
Теми практичних занять 
1. Сучасна концепція і етапи розвитку логістики 
2. Матеріальні потоки та логістичні  операції 
3. Управління запасами із використанням АВС, XYZ-
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Мова викладання 

аналізу 
4. Внутрішньовиробничі логістичні системи: КANBAN, 

MRP-I, MRP-II, ОPT, LP 
5. Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні 

витрати. 
6. Вибір територіально віддаленого постачальника на 

основі аналізу     повної вартості 
7. Міжнародна логістика 
8. Логістичний сервіс 
 
Українська 
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Кафедра обліку і оподаткування 

 

Назва дисципліни Внутрішньогосподарський контроль 

Викладач  

Томілова Надія Олександрівна 
кандидат економічних наук, 
асистент кафедри обліку і оподаткування 
 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

3 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Агробіотехнологічний 
Економічний факультет 
Права та лінгвістики 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліни є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
 
Знання 
- уточнення сутності поняття внутрішньогосподарського 
контролю та господарського контролю;  
- визначення основних чинників, функції форми, 
внутрішньогосподарського контролю;  
- розкриття мети, завдання внутрішньогосподарського 
контролю;  
- обґрунтування сутності методу і методичних прийомів 
внутрішньогосподарської перевірки;  
- узагальнення особливостей організації 
внутрішньогосподарського контролю на підприємстві. 
Вміння 
- формулювати мету і задачі досліджень;  
- планувати і проводити внутрішньогосподарську ревізію і 
аудит;  
- обробляти результати ревізії і оцінювати їх похибки;  
- співставляти результати ревізії з теоретичними 
передумовами і формулювати аудиторські висновки;   
- підготувати звіти, доповіді або статтю за результатами 
дослідження. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 

Попереднє вивчення дисциплін: економічна теорія, 
макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства, 
бухгалтерський облік 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Суть і функції внутрішньогосподарського контролю 
2. Ревізія фінансово-господарської діяльності, її класифікація, 
планування і організація 
3. Контроль грошових коштів 
4. Контроль розрахунків з покупцями та замовниками, 
розрахунки за виданими авансами 
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Мова викладання 

5. Контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками 
6. Особливості контролю виробничих запасів та готової 
продукції  
7. Контроль поточних біологічних активів тваринництва 
8. Особливості контролю основних засобів, інших 
необоротних активів та капітальних інвестицій 
9. Особливості контролю праці та її оплати 
10. Контроль власного капіталу та забезпечення зобов’язань  
11. Контроль витрат виробництва 
12. Контроль за правильністю калькулювання собівартості 
продукції (робіт, послуг) на сільськогосподарських 
підприємствах 
13. Контроль за правильністю формування доходів, витрат і 
фінансових результатів 
14. Контроль за правильністю ведення селянських 
(фермерських) господарств 
15. Контроль фінансової звітності 
16. Узагальнення та реалізація матеріалів контролю 
 
Теми практичних занять 
1. Зміст внутрішньогосподарського контролю, його мета і 
завдання 
2. Організація контрольно-ревізійної роботи 
3. Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного 
процесу 
4. Контроль операцій по рахунках в банках 
5. Контроль кредитних операцій (довгострокових, 
короткострокових) 
6. Контроль виробничих запасів 
7. Контроль за правильністю оцінки поточних біологічних 
активів тваринництва 
8. Контроль за правильністю надходження і вибуття 
основних засобів та інших необоротних активів 
9. Контроль фонду оплати праці 
10. Контроль власного капіталу 
11. Контроль допоміжних виробництв, утримання та 
експлуатації машин й обладнання 
12. Контроль за правильністю обчислення собівартості 
продукції рослинництва 
13. Контроль за правильністю обчислення собівартості 
продукції тваринництва 
14. Контроль формування фінансових результатів і 
використання прибутку 
15. Контроль взаємовідносин фермерського господарства з 
фінансовою системою 
16. Мета, завдання та перевірка дотримання загальних вимог 
до фінансової звітності 
 
Українська 
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Назва дисципліни Комп’ютерний аудит 

Викладач  

Томілова Надія Олександрівна 
кандидат економічних наук, 
асистент кафедри обліку і оподаткування 
 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

Магістр, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Агробіотехнологічний 
Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліни є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
 
Знання 
- структури, основних функціональні можливості та вимоги, 
які висуваються аудиторами до сучасних інформаційних 
систем комплексної автоматизації аудиторської діяльності;  
- структурувати та розв’язувати проблеми в різних 
професійних ситуаціях, здатність застосовувати здобуті 
здібності, знання, досвід та залучатись до міжнародного 
співробітництва у професійній діяльності;  
- підвищувати рівень своїх знань і професійних компетенції. 
Вміння 
- засвоювати економічну інформацію про виконання 
проектних, організаційних, контрольних, методичних та 
технологічних функцій, визначення облікової політики 
підприємств і бюджетних установ, організації роботи 
контрольно-ревізійних груп, створення системи 
автоматизованих робочих місць бухгалтера;  
- застосовувати знання при розробці та впровадженні 
інновацій, вирішенні складних проблем у професійній 
діяльності, враховуючи взаємозв’язок і взаємодію з іншими 
сферами діяльності;  
- володіти навичками роботи з комп’ютером, 
використовувати інформаційні технології для вирішення 
практичних завдань у галузі професійної діяльності; 
- володіти методами і прийомами аудиту з використанням 
новітніх інформаційних технологій та набути розуміння 
основних принципів організації аудиту в середовищі 
комп’ютерних інформаційних систем. 
 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
 

Знання предметів: «Інформаційні системи і технології в 
обліку», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», 
«Управлінський облік», «Економічний аналіз», «Аудит». 
 
10 студентів 
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Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

Теми лекцій 
1. Аудит в умовах застосування комп'ютерних облікових 
систем 
2. Методика комп’ютерного аудиту 
3. Організація аудиту в комп'ютерному середовищі 
4. Комп’ютеризація процедур аудиту та внутрішнього 
контролю 
5. Принципи побудови управлінських інформаційних систем 
в аналізі та аудиті 
6. Аудит інформаційної безпеки обліково-економічної 
служби підприємства 
7. Комп’ютерні обчислювальні мережі підприємств 
 
Теми практичних занять 
1. Поняття комп’ютерного контролю та аудиту 
2. Методологія комп’ютерного аудиту 
3. Аналітичні процедури в комп’ютерному аудиті 
4. Аудит в умовах застосування комп’ютерних облікових 
систем 
5. Методи аудиту із застосуванням комп’ютерів 
6. Автоматизація аналітичних процедур 
7. Аудит інформаційної безпеки підприємства 
 
Українська 
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Назва дисципліни 
Обліково-аналітичний супровід економічної безпеки 
підприємства 

Викладач  

Томілова Надія Олександрівна 
кандидат економічних наук, 
асистент кафедри обліку і оподаткування 
 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

Магістр, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліни є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
 
Знання 
– науково-теоретичних основ безпеки підприємницької 

структури; сутності економічної безпеки підприємства та 
її функціональні складові; 

– основних загрози та небезпеки економічної безпеки 
підприємства на різних інституційних рівнях; 

– принципів організації системи економічної безпеки 
підприємства; 

– видів економічної безпеки підприємства та 
підприємництва; 

– основних підходів до гарантування безпеки; 
– функцій менеджменту безпеки підприємництва; 
– показників та методів оцінювання рівня економічної 

безпеки підприємства; 
– особливостей категорованої економічної інформації, що 

підлягає захисту та відповідні нормативні документи, які 
регламентують визначені категорії інформації. 

Вміння 
– аналізувати наявний рівень економічної безпеки 
підприємства та її видів на основі зібраної первинної 
інформації; 

– добирати первинну інформацію для проведення аналізу та 
оцінювання рівня економічної безпеки підприємства за її 
видами; 

– виявляти основні види загроз безпечному функціонуванню 
та розвитку суб’єктів господарювання; 

– застосовувати математичний та економетричний 
інструментарій  для моделювання наслідків дії загроз 
різних видів економічної безпеки суб’єктів 
господарювання; 

– виявляти внутрішні джерела ризиків для функціонування 
суб’єктів господарювання; 

– розробляти вимоги щодо створення комплексу засобів 
щодо забезпечення економічної безпеки на підприємстві; 

– виявляти та оцінювати потенційні загрози економічної 
безпеки і формувати засоби її захисту на всіх етапах 
виробничого циклу на підприємстві; 

– проводити об'єктивний аналіз ефективності прийнятих 
управлінських рішень щодо створення та реалізації 
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програми (заходів) економічної безпеки підприємства. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
 
 
 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

Необхідною навчальною базою навчальної дисципліни є 
засвоєння знань з попередніх навчальних дисциплін 
«Економічна теорія», «Макроекономіка», 
«Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Фінанси», 
«Бухгалтерський облік», «Статистика», «Економіко-
математичне моделювання», «Менеджмент», «Господарське 
право». 
 
10 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1.Сутність економічної безпеки підприємства та 
необхідність її забезпечення 
2. Фінансово-економічна безпека як система 
3. Методичні підходи до оцінки фінансово-економічної 
безпеки підприємства 
4.Моделювання процесів управління фінансово-
економічною безпекою підприємства 
5.Економіко-математичні моделі оцінювання рівня 
фінансової безпеки підприємств 
6. Оптимізація фінансової безпеки підприємств 
7.Економетричне моделювання моніторингу рівня 
фінансової безпеки підприємств 
8. Стратегічне управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства 
 
Теми практичних занять 
1. Поняття та основні категорії економічної безпеки 
2.Оцінка рівня економічної безпеки підприємства за 
допомогою графічного способу за нормативами 
3. Система економічної безпеки підприємства  
4. Особливості діяльності служби безпеки підприємства 
5. Економіко-математичного моделювання механізмів 
фінансової безпеки суб’єктів підприємництва 
6.Ділова розвідка як засіб моніторингу небезпек у 
зовнішньому та внутрішньому середовищах господарювання 
підприємства 
7. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 
8. Напрями зміцнення економічної безпеки сучасних 
підприємств 
 
Українська 
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Назва дисципліни 
Облік, аналіз та фінанси сільськогосподарських 
кооперативів 

Викладач  

Томілова Надія Олександрівна 
кандидат економічних наук, 
асистент кафедри обліку і оподаткування 
 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

4 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліни є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
 
Знання 
- сутності кооперації, її економічна доцільність для 
господарюючих суб’єктів в ринкових умовах;  
- принципів кооперації; 
- досвіду функціонування обслуговуючих кооперативів 
розвинутих країн світу та Україні;  
- теоретичних і методичних основ створення та успішного 
функціонування обслуговуючих кооперативів в Україні; 
- особливостей обліку, оподаткування, економічного 
аналізу, маркетингу та менеджменту в обслуговуючих 
кооперативах. 
Вміння 
- визначати доцільність участі господарюючого суб’єкта у 
кооперативі;  
- надати методичну допомогу у створенні та реєстрації 
обслуговуючих кооперативів; створити раціональну 
організаційну побудову та ефективну структуру управління 
в кооперативі;  
- приймати тактичні й стратегічні рішення щодо його 
успішного функціонування та розвитку;  
- визначати економічну ефективність діяльності 
обслуговуючого кооперативу та участі в кооперації його 
членів. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 

Курс «Облік, аналіз та фінанси сільськогосподарських 
кооперативів» пов’язаний з циклом дисциплін, а саме 
«Споживча кооперація», «Сільськогосподарська кооперація» 
та «Кредитна кооперація»  
 
25 студентів 
 
 
 
Теми лекцій 
1. Загальні засади створення та діяльності кооперативів.  
2. Загальні засади організації бухгалтерського обліку 
кооперацій. 
3. Особливості облікової політики кооперативів. 
4. Види та відображення доходів та витрат у регістрах 
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Мова викладання 

бухгалтерського обліку. 
5. Основні фонди: відображення, придбання, отримання. 
6. Оподаткування кооперативів. 
7. Звітність кооперативів. 
 
Теми практичних занять 
1. Ознайомлення з установчими документами виробничих та 
обслуговуючих кооперативів. Установчий договір, статут 
кооперативу. Складання схеми організаційно-виробничої 
структури, розробка умов членства в кооперативі. 
2. Прогнозування обсягів продажу продукції. 
3. Прогнозування обсягів купівлі ресурсів. 
4. Виконання сільськогосподарських робіт. 
5. Прогнозування потреби в кредитних ресурсах. 
6. Розроблення окремих розділів стратегічного, річного та 
оперативного плану діяльності кооперативу (за різними 
варіантами функціональної діяльності кооперативів). 
Визначення розміру та строків оплати податків: на 
прибуток;  на додану вартість; акцизного та місцевих 
податків. 
7. Розрахунок показників фінансового стану кооперативу. 
Аналіз стану ресурсного забезпечення та собівартості 
продукції кооперативу. 
 
Українська 

 
  

42 

 

 

Назва дисципліни Основи оподаткування 

Викладач  

Томілова Надія Олександрівна 
кандидат економічних наук, 
асистент кафедри обліку і оподаткування 
 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

2 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Агробіотехнологічний 
Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліни є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
 
Знання 
– правових основ законодавства України в галузі 
оподаткування, фінансового менеджменту та моніторингу; 
– сутності адміністрування, принципів й нормативних основ 
його організації; 
 – системи органів податкового контролю в Україні, їх 
функції та права; 
 – прав та обов’язків платників податків; 
– функціональних елементів податкового адміністрування в 
Україні; 
– способів забезпечення сплати грошового зобов’язання 
платника податків, не сплаченого в строк; 
– організації податкових перевірок; 
– видів відповідальності платників податків за порушення 
правил податкового законодавства; 
– порядку оскарження рішень контролюючих органів. 
Вміння 
– використовувати теоретичні знання й практичні навички 
податкового адміністрування; 
 – володіти понятійним апаратом, суб’єктивним та 
об’єктивним апаратом податкового адміністрування; 
 – використовувати засоби електронного документообігу в 
межах організації взаємовідносин між контролюючими 
органами та платниками податків; 
 – володіти етапами, способами та методичним 
забезпеченням податкового контролю та складання 
експертного висновку; 
 – володіти методиками управління податковими ризиками 
та визначення їх розміру в рамках держави та підприємства.  

Опис дисципліни 

 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 

 
Попереднє вивчення дисциплін: «Теорія бухгалтерського 
обліку», «Фінанси», «Бюджетна система» 
 
25 студентів 
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Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

Теми лекцій 
1. Теоретичні основи оподаткування 
2. Види податків та їх класифікація 
3. Історія оподаткування 
4. Податки в економічній теорії 
5. Податкове навантаження і розподіл податків 
6. Податкова політика держави 
7. Податкова система держави 
8. Міжнародні аспекти оподаткування та гармонізація 
податкових систем країн-членів Європейського Союзу 
9. Непрямі податки 
10. Прямі податки 
11. Плата за ресурси і послуги та інші платежі 
12. Місцеві податки та збори 
13. Система адміністрування податків в Україні 
14. Податкова оптимізація та ухилення від сплати податків 
15. Оподаткування в зарубіжних країнах  
16. Податки і оподаткування в умовах ринкових відносин 
 
Теми практичних занять 
1. Податки як основа фінансової бази держави 
2. Класифікація податків, її ознаки 
3. Склад та структура податкової системи України, 
законодавчі акти, що її регламентують 
4. Методи та інструменти податкової політики 
5. Основні способи і засоби оптимізації податків в Україні 
6. Сутність податкової політики в системі державного 
регулювання економіки 
7. Податкова система в Україні, основні етапи її становлення 
8. Загальна характеристика податкової системи Великої 
Британії. 
9. Інтеграційні процеси в сфері оподаткування ЄС 
10. Податок на додану вартість як ціноутворюючий фактор 
11. Акцизний податок як форма специфічних акцизів 
12. Сутність та роль податку на прибуток підприємств 
13. Сутність та значення податку на доходи фізичних осіб 
14. Сутність та роль екологічного податку 
15. Сутність, види та функції місцевих податків та зборів 
16. Зміст і принципи системи податкового адміністрування в 
Україні 
 
Українська 
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Назва дисципліни Система національних рахунків 

Викладач  

Хомовий Сергій Михайлович 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку і оподаткування 
 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

5 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей 
та відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- поняття категорій, які використовують у міжнародній 
статистичній практиці при характеристиці економіки 
будь-якої країни;  
- основних класифікацій та групувань системи 
національних рахунків; 
- теоретико-методологічні основи побудови систем 
макроекономічного рахівництва; 
- елементи системи макроекономічного рахівництва; 
- сутність, склад та зміст макроекономічних показників 
системи національних рахунків; 
- методологію побудови та методи обчислення показників 
рахунків  зовнішньоекономічної діяльності; 
- методологію побудови консолідованих національних 
рахунків України для внутрішньої економіки. 
  
Вміння 
- застосовувати основні принципи і методології побудови 
СНР як основного способу дослідження економіки та 
економічних процесів; 
- складати національні рахунки відповідно до 
міжнародних стандартів та з використанням досвіду інших 
країн; 
- використовувати інформацію системи макроекономічних 
рахунків для розробки планів розвитку; 
- вивчення основних етапи впровадження системи 
національних рахунків України; 
- самостійно здійснювати відповідні макроекономічні  
розрахунки в процесі аналізу та прогнозування соціально-
економічного розвитку; 
- проводити статистичний аналіз інформації, отриманої за 
допомогою системи макроекономічного рахівництва; 
- науково обґрунтовувати рішень для ефективного 
управління економікою. 
 

Опис дисципліни 

 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 

 
Немає 
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Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

10 студентів 
 
 
 
Теми лекцій 
1. Джерела виникнення системи національних рахунків. 
2. Етапи розвитку міжнародної системи національних 
рахунків. 
3. Оцінка тіньової економіки в СНР. 
4. Методологія міжнародних зіставлень показників 
системи національних рахунків. 
5. Загальна характеристика СНР-93. 
6. Національні рахунки України. 
7. Використання даних СНР у макроекономічному аналізі 
та моделюванні. 
  
Теми практичних занять 
1. Попередники міжнародної системи національних 
рахунків. 
2. Різновиди системи національних рахунків. 
3. Методи оцінки тіньової економіки. 
4. Зіставлення ВВП та його компонентів. 
5. Макроекономічні концепції, категорії та класифікації. 
6. Міжгалузевий баланс. 
7. Аналітичні можливості СНР. 
 
Українська 
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Назва дисципліни Облік в зарубіжних країнах 

Викладач  

Хомовий Сергій Михайлович 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку і оподаткування 
 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

4 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання: 
- розуміння суті і значення міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку; 
- міжнародних моделей бухгалтерського обліку; 
- призначення складання та зміст фінансових звітів;  
- основних міжнародних і вітчизняних нормативних 
документів стосовно різновидів обліку; 
- основних факторів розвитку бухгалтерського обліку; 
- основних підходів до створення управлінського обліку. 
Вміння 
- об'єднувати звітність підприємств, які знаходяться в 
сусідніх країнах; 
- визначати особливості створення національних систем 
бухгалтерського обліку; 
- обміну професійними ідеями; 
- пошуку об'єктів для інвестування у всьому світі; 
- засвоїти методи оцінки закордонних активів підприємства.  

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
 
 
 
 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Глибоке вивчення дисципліни можливе за умови достатньо 
повного засвоєння студентами економічної теорії, 
статистики, економіки, фінансів підприємств, теорії 
економічного аналізу, аудиту, а також дисциплін, 
пов’язаних з автоматизацією обробки економічної 
інформації. 
 
25 студентів 
 
 
 
Теми лекцій 
1. Загальноприйняті принципи і системи обліку. 
2. Фінансова звітність підприємств. 
3. Облік грошових коштів. 
4. Облік розрахунків з дебіторами. 
5. Облік товарно-матеріальних запасів. 
6. Облік довгострокових активів. 
7. Облік фінансових вкладень. 
8. Роль і призначення міжнародних стандартів обліку та 
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Мова викладання 

фінансової звітності 
 
Теми практичних занять 
1. Облік в зарубіжних країнах і фактори, що на них 
впливають. 
2. Вимоги до складання та подання форм фінансової 
звітності. 
3. Особливості обліку операцій в іноземній валюті. 
4. Облік передачі дебіторської заборгованості та списання 
безнадійних боргів. 
5. Методи аналітичного обліку матеріальних запасів. 
6. Класифікація активів в різних країнах світу. 
7. Консолідована звітність. 
8. Організація діяльності Ради МСБО і розробка МСФЗ. 
 
Українська 
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Назва дисципліни 
Облік і фінансова звітність за міжнародними 
стандартами 

Викладач  

 
Хомяк Наталія Василівна, 
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

Магістратура, 3 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

 
Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання: 
- суті, значення міжнародних стандартів фінансової 
звітності; 
- етапів становлення міжнародних стандартів обліку і 
звітності; 
-  міжнародного регулювання обліку і звітності; 
- первинних документів, облікових реєстрів, звітності 
діяльності субєктів господарювання за міжнородними 
стандартами; 
- процесу формування показників фінансової  звітності за 
міжнародними стандартами фінансової звітності; 
- концептуальних відмінностей між міжнародними 
стандартами фінансової звітності та положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. 
- регулювання впровадження міжнародних стандартів 
фінансової звітності в Україні. 
 
Вміння: 
- застосовувати основні методи обліку та формування 
звітності субєктів господарювання за міжнарожними 
стандартами; 
- визначати доходи, витрати та фінансови результати 
субєктів господарювання за міжнародними стандартами; 
- застосовувати техніку складання звітів за МСФЗ; 
- визначати облікову політику за МСФЗ; 
- застосовувати методики трансформації фінансової 
звітності, складеної за П(с)БО , у звітність за МСФЗ.  
 
 

 

Опис дисципліни 

 
 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  

 
 
Вивченню дисципліни передує отримання компетентностей  
з таких дисциплін, як «Бухгалтерський облік», «Звітність 
підприємств», «Облік у зарубіжних країнах» та ін.  
 
 
10 студентів 
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Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

Теми лекцій: 
 
1. Сутність і концептуальна основа МСФЗ 
2.  Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності та 
адаптація вітчизняної системи обліку і звітності до 
міжнародних вимог 
3. Облік активів, зобовязань та інструментів капіталу за 
міжнародними стандартами 
4. Облік доходів, витрвт і податку на прибуток за 
міжнародними стандартами 
5.Вплив коливань курсів валют за міжнародними 
стандартами 
6. Особливості застосування МСФЗ в окремих галузях і 
сферах діяльності 
7. Загальні вимоги до фінансової звітності за міжнародними 
стандартами 
8. Участь в інших підприємствах і консолідована звітність за 
міжнародними стандартами 
 
Теми практичних занять: 
1. Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності та 
адаптація вітчизняної системи обліку і звітності до 
міжнародних вимог 
2. Облік доходів і витрат за міжнародними стандартами 
3.Звіт про фінансовий стан (баланс) за міжнародними 
стандартами 
4. Звіт про прибутки та збитки за міжнародними 
стандартами 
5. Звіт про зміни у власному капіталі за міжнародними 
стандартами 
6. Розкриття інформації про звязані сторони за 
міжнародними стандартами 
 
Українська 
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Назва дисципліни Податковий менеджмент 

Викладач  
Гаврик Олеся Юріївна 
кандидат економічних наук, 
асистент кафедри обліку і оподаткування. 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

Магітратура 1 року навчання, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей 
та відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- зміст, сутність функцій та принципів організації 
податкового менеджменту на підприємстві; 
- інформаційне забезпечення податкового менеджменту на 
підприємстві; 
- зміст та методики виконання податкового аналізу 
податкових платежів підприємства; 
- планування податкових платежів та методів їх 
здійснення; 
- методи контролю за сплатою податкових платежів; 
- податкове регулювання та його змісту. 
Вміння 
- здійснювати розрахунок та облік податків; 
- вести особові рахунки платників податків та складати 
акти перевірок; 
- обчислювати недоїмки і пені за результатами перевірок 
та фінансові санкції або адміністративні штрафи; 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
 
 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глибоке вивчення дисципліни можливе за умови 
достатньо повного засвоєння студентами бухгалтерського 
обліку, фінансового обліку, економіки, фінансів 
підприємств, теорії економічного аналізу, аудиту, облік і 
звітність в оподаткуванні. 
 
20 студентів 
 
 
 
Теми лекцій 
1. Податковий менеджмент у системі управління 
фінансами 
2. Податкова служба України 
3. Правові засади діяльності працівників податкової служби як 
державних службовців 
4. Організація роботи державної податкової служби 
України 
5. Облік платників податків та податкових надходжень 
6. Податкове прогнозування та аналіз надходження до 
бюджету 
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Мова викладання 

7. Податковий контроль як функція податкового 
менеджменту 
8. Податок на прибуток 
9. Податок на додану вартість 
10. Податок з доходів фізичних осіб 
11. Мито як фіскальний інструмент та засіб митного 
регулювання 
12. Державне мито 
13. Акцизний збір 
14 Плата за землю. 
 
Теми практичних занять 
1. Податковий менеджмент у системі управління 
фінансами 
2. Податкова служба України 
3. Правові засади діяльності працівників податкової служби як 
державних службовців 
4. Облік платників податків та податкових надходжень 
5. Податковий контроль як функція податкового 
менеджменту 
6. Податок на прибуток 
7. Податок на додану вартість 
 
Українська 
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Назва дисципліни Облік і звітність в оподаткуванні. 

Викладач  
Заболотний Вячеслав Сергійович 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку і оподаткування 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

4 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- порядку ведення податкового обліку і складання 
податкової звітності на підприємствах  
- суті податкового обліку та його значення у організації 
господарської діяльності підприємств;вести податковий 
облік та складати звітність на підприємствах, установах та 
організаціях усіх форм господарювання, з урахуванням 
особливостей конкретної юридичної особи; 
Вміння 
- застосовувати діюче законодавство при рішенні задач, 
- визначати базу та обєкт оподаткування тим чи іншим 
податком і збором 
-  визначати суми податків і зборів, які підлягають сплаті 
платниками податків будь-яких форм власності та 
організаційно-правових форм господарювання 
- складати регістри податкового обліку. 
- заповнювати і подавати фінансову звітність. 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
 
 
 
 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Перед вивченням дисципліни студенти повинні вивчити такі 
дисципліни як: 
- Бухгалтерський облік загальна теорія; 
- «Фінансовий облік I»,  
- «Фінансовий облік II»,  

 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Сутність та правила податкового обліку 
2.Особливості організації податкового обліку на 
підприємствах україни 
3. Податковий облік розрахунків із пдв 
4. Принципи організації та ведення податкового обліку 
прибутку підприємств " 
5. Особливості відображення в податковому обліку операцій 
з основними фондами 
6. Основні принципи відображення в податковому обліку 
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Мова викладання 

операцій з товарно- матеріальними цінностями  
7. Організація податкового обліку нарахування заробітної 
плати 
8 Особливості податкового обліку та звітності суб'єктів 
малого підприємництва 
 
Теми практичних занять 
1. Сутність та правила податкового обліку 
2.Особливості організації податкового обліку на 
підприємствах України 
3. податковий облік розрахунків із ПДВ 
4. Принципи організації та ведення податкового обліку 
прибутку підприємств " 
5. Особливості відображення в податковому обліку операцій 
з основними фондами 
6. Основні принципи відображення в податковому обліку 
операцій з товарно-матеріальними цінностями  
7. Організація податкового обліку нарахування заробітної 
плати 
8 Особливості податкового обліку та звітності суб'єктів 
малого підприємництва 
 
Українська. 
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Назва дисципліни Оподаткування суб’єктів підприємництва 

Викладач  
Заболотний Вячеслав Сергійович 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку і оподаткування 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

3 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей 
та відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- історичні передумови виникнення податків та концепції 
оподаткування; 
- сутність податків та зборів, податкової системи та 
податкової політики; 
- терміни, що вживаються при оподаткуванні; 
- види податків та зборів, які діють в Україні; 
- законодавче забезпечення оподаткування;механізм 
нарахування та сплати податків і зборів.  
Вміння 
- використовувати нормативні документи; 
визначати суми податків, зборів і платежів; 
складати податкову звітність; 
вести податковий облік. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
 
 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед вивченням дисципліни студенти повинні вивчити 
такі дисципліни як: 
- Бухгалтерський облік загальна теорія; 
- «Фінансовий облік I»,  
- «Фінансовий облік II»,  

 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Сутність та види податків 
2. Сучасна податкова система України 
3. Податок на додану вартість 
4. Податок на прибуток 
5. Податок з доходів фізичних осіб  
6. Особливості оподаткування субєктів малого 
підприємництва 
7. Особливості Оподаткування акцизним податком 
 
Теми практичних занять 
1. Сутність та види податків 
2. Сучасна податкова система України 
3. Податок на додану вартість 
4. Податок на прибуток 
5. Податок з доходів фізичних осіб  
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Мова викладання 

6. Особливості оподаткування субєктів малого 
підприємництва 
7. Особливості Оподаткування акцизним податком 
 
Українська. 
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Назва дисципліни Судово-бухгалтерська експертиза 

Викладач  
Заболотний Вячеслав Сергійович 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку і оподаткування 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

5 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей 
та відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- порядок  та методику організації і проведення судово-
бухгалтерських експертиз підприємств різних форм 
власності  
- суті судово-бухгалтерської експертизи та її роль у 
системі контролю за господарською діяльністю 
підприємств, установ та організацій; 
Вміння 
- застосовувати діюче законодавство при рішенні задач, 
-  визначати необхідну документацію при формуванні 
інформаційної бази судово-бухгалтерської експертизи 
- складати експертний висновок 
- складати процесуальні документи, що використовуються 
в процесі проведення різних видів експертиз; 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
 
 
 
 
 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед вивченням дисципліни студенти повинні вивчити 
такі дисципліни як: 
- Бухгалтерський облік загальна теорія; 
- «Фінансовий облік I»,  
- «Фінансовий облік II»,  
- «Управлінський облік»,  
- «Аудит»,  
- «Організація та методика аудиту» 
 

 
10 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи 
 
2. Організація судово-бухгалтерської експертизи 
3. Методика проведення судово-бухгалтерської 
експертизи 
4. Експертне дослідження втрат та недоотримання 
ресурсів за окремими операціями суб’єкта 
господарювання  
5. Експертне дослідження зобов’язань підприємства  
6. Узагальнення та оцінка результатів  судово-
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Мова викладання 

бухгалтерської експертизи 
 
Теми практичних занять 
1. Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи 
2. Організація судово-бухгалтерської експертизи 
3. Методика проведення судово-бухгалтерської 
експертизи 
4. Експертне дослідження втрат та недоотримання 
ресурсів за окремими операціями суб’єкта 
господарювання  
5. Експертне дослідження зобов’язань підприємства  
6. Узагальнення та оцінка результатів  судово-
бухгалтерської експертизи 
 
Українська. 
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Кафедра економіки та економічної теорії 

 

Назва дисципліни Економіка виробничої інфраструктури підприємства 

Викладач  
Гура Анатолій Минович 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економіки та економічної теорії 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

5 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліни є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- складових виробничої інфраструктури підприємства та 
оптимальної стратегії їх розвитку  
- види запасів інструменту: мінімальний, середній, 
максимальний та запас точки замовлення  
- форм організації ремонтно-профілактичних робіт і 
технічного обслуговування  
- взаємозалежності енергоресурсів, устаткування та 
процесів при виробництві продукції  
- планування та регулювання транспортного процесу  
- організації схем маршрутних перевезень  
- факторів впливу на розміщення складів та їх класифікація 
Вміння 
- оцінювати можливі тенденції розвитку виробничої 
інфраструктури  
- визначати показники роботи інструментального 
господарства (повний термін зносу, кількість інструменту, 
оборотний фонд) 
- розрахувати показники роботи ремонтного господарства 
(тривалість ремонтного циклу, міжремонтного та 
міжоглядових періодів, трудомісткість ремонтного та 
міжремонтного обслуговування, чисельність ремонтників, 
кількість обладнання, потреба в матеріалах  
- визначати параметри роботи енергетичного господарства 
(споживання енергії підприємством, річна потреба в 
електроенергії, витрати на силову електроенергію)  
- обчислювати параметри роботи транспортного 
господарства (складання шахової таблиці вантажообороту 
підприємства, необхідна кількість транспортних засобів, 
кількість рейсів за добу, розрахунок маси вантажу та 
продуктивність транспортного засобу) 
-  розраховувати загальну та корисну площу складу  
 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Попереднє вивчення дисциплін:  
Економіка підприємства  
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Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

Планування діяльності підприємства  
Організації виробництва  
Логістика  
Аналіз господарської діяльності підприємства 
 
15 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Роль і значення економіки і інша структури виробництва 
на підприємстві  
2. Виробнича структура підприємства  
3. Забезпечення виробництва технологічним оснащенням та 
інструментом 
4. Організація та економіка ремонтного профілактичного 
обслуговування виробництва устаткування  
5. Енергетичного обслуговування  
6. Організація та економіка транспортного обслуговування  
7. Економіка та організація складського господарства  
8. Інфраструктура як фактор підвищення 
конкурентоспроможності підприємства 
 
Теми практичних занять 
1. Структура організації комплексного обслуговування 
виробництва  
2. Види та типи виробничої структури підприємства на 
основі її елементи 
3. Основні елементи культури інструментального 
господарства та напрями його удосконалення  
4. Схема планово-попереджувального ремонту  
5. Особливості організації енергетичного господарства та 
енергетичного обслуговування  
6. Класифікація транспортних засобів та схеми маршрутних 
перевезень 
7. Організація складського господарства  
8. Вплив виробничої інфраструктури на основні техніко-
економічні показники підприємства 
 
Українська 
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Назва дисципліни Економіка й організація агропромислових формувань 

Викладач  
Житник Тетяна Петрівна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економіки та економічної теорії 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

3 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- методологічні засади організації агропромислового 
комплексу; 
- передумови і фактори виникнення , становлення АПК; 
- тлумачення ключових понять організації АПК: об’єкт, 
предмет, суб’єкт; 
- сутність понять аграрізація індустрії, агарна політика, 
аграрний детермінізм, агропромислова інтеграція, 
агропромислове виробництво, зворотний зв’язок; 
- визначення понять «агропромислове формування», 
«агропромисловий комплекс»; 
- основні якісні характеристики агропромислового 
виробництва в системі ринкових відносин; 
- зміст та специфіку стадій розвитку агропромислового 
комплексу; 
- особливості технологічного процесу агропромислового 
виробництва; 
Вміння 
- грамотно оперувати ключовими термінами економіки та 
організації агропромислового комплексу; 
- визначати вимоги (за принципом зворотного зв’язку) 
сільського господарства до ресурсів промислового 
походження; 
- визначати вимоги (за принципом зворотного зв’язку) 
переробних галузей до відповідних видів сировини (молоко, 
овочі, цукрові буряки); 
- виокремлювати досільськогосподарську, сільськогосподар-
ську і післясільськогосподарську ланки одержання різних 
видів кінцевого продукту агропромислового виробництва; 
- розкривати основні міжгалузеві взаємозв’язки 
агропромислового виробництва, їх види та механізм 
поєднання; 
- встановлювати переваги і вузькі місця (недоліки) таких 
напрямків агропромислової інтеграції як 
внутрішньогосподарська; 
- встановлювати переваги і вузькі місця (недоліки) таких 
напрямків агропромислової інтеграції як міжгосподарська; 
міжгалузева; змішана. 
- визначати конкретні економічно-організаційні переваги 
інтегрованого агропромислового виробництва. 

Опис дисципліни 
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Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
 
Теми лекцій 
1. АПК України: значення, завдання, структура та галузева 
побудова 
2. Агропромислова інтеграція 
3. Агропромислові формування в системі АПК 
4. Ресурсний потенціал та його вплив на економіку 
агропромислових формувань 
5. Продуктові підкомплекси як основа організації 
агропромислових формувань 
6. Ціноутворення та державне регулювання АПК 
7. Організаційно-економічний механізм функціонування 
агропромислових формувань  
8. Ефективність діяльності агропромислових формувань 
 
Теми практичних занять 
1. Історія виникнення і тенденції розвитку агропромислових 
формувань в Україні 
2. Еволюція агропромислової інтеграції в Україні 
3. Підприємства в структурі агропромислових формувань 
4. Ринки землі і праці та проблеми їх становлення в Україні 
5. Земельні відносини та їх правове регулювання в Україні  
6. Функціонування ринків сільськогосподарської продукції. 
7. Основні види агропромислових формувань 
8. Теоретичні засади створення агропромислових формувань  
9. Трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки 
України в добу незалежності  
10. Підприємства в структурі агропромислових формувань 
11. Земля як головний засіб виробництва та її вплив на 
економіку агропромислових формувань 
12. Капітал агропромислоих формувань 
13. Персонал агропромислоих формувань 
14. Ціноутворення та державне регулювання АПК 
15. Ринкові перетворення в продуктових підкомплексах 
16. Внутрішньогосподарські економічні відносини в 
агропромислових формуваннях 
 
Українська, англійська 
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Назва дисципліни Економіка виробничої інфраструктури підприємства 

Викладач  
Гура Анатолій Минович 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економіки та економічної теорії 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

5 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліни є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- складових виробничої інфраструктури підприємства та 
оптимальної стратегії їх розвитку  
- види запасів інструменту: мінімальний, середній, 
максимальний та запас точки замовлення  
- форм організації ремонтно-профілактичних робіт і 
технічного обслуговування  
- взаємозалежності енергоресурсів, устаткування та 
процесів при виробництві продукції  
- планування та регулювання транспортного процесу  
- організації схем маршрутних перевезень  
- факторів впливу на розміщення складів та їх класифікація 
Вміння 
- оцінювати можливі тенденції розвитку виробничої 
інфраструктури  
- визначати показники роботи інструментального 
господарства (повний термін зносу, кількість інструменту, 
оборотний фонд) 
- розрахувати показники роботи ремонтного господарства 
(тривалість ремонтного циклу, міжремонтного та 
міжоглядових періодів, трудомісткість ремонтного та 
міжремонтного обслуговування, чисельність ремонтників, 
кількість обладнання, потреба в матеріалах  
- визначати параметри роботи енергетичного господарства 
(споживання енергії підприємством, річна потреба в 
електроенергії, витрати на силову електроенергію)  
- обчислювати параметри роботи транспортного 
господарства (складання шахової таблиці вантажообороту 
підприємства, необхідна кількість транспортних засобів, 
кількість рейсів за добу, розрахунок маси вантажу та 
продуктивність транспортного засобу) 
-  розраховувати загальну та корисну площу складу  

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
 
 
 

Попереднє вивчення дисциплін:  
Економіка підприємства  
Планування діяльності підприємства  
Організації виробництва  
Логістика  
Аналіз господарської діяльності підприємства 
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Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

 
15 студентів 
 
 
Теми лекцій 
9. Роль і значення економіки і інша структури виробництва 
на підприємстві  
10. Виробнича структура підприємства  
11. Забезпечення виробництва технологічним оснащенням та 
інструментом 
12. Організація та економіка ремонтного профілактичного 
обслуговування виробництва устаткування  
13. Енергетичного обслуговування  
14. Організація та економіка транспортного обслуговування  
15. Економіка та організація складського господарства  
16. Інфраструктура як фактор підвищення 
конкурентоспроможності підприємства 
 
Теми практичних занять 
9. Структура організації комплексного обслуговування 
виробництва  
10. Види та типи виробничої структури підприємства на 
основі її елементи 
11. Основні елементи культури інструментального 
господарства та напрями його удосконалення  
12. Схема планово-попереджувального ремонту  
13. Особливості організації енергетичного господарства та 
енергетичного обслуговування  
14. Класифікація транспортних засобів та схеми маршрутних 
перевезень 
15. Організація складського господарства  
16. Вплив виробничої інфраструктури на основні техніко-
економічні показники підприємства 
 
Українська 
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Назва дисципліни Екологічна політика  

Викладач  
Гура Анатолій Минович 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економіки та економічної теорії 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

4 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей 
та відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліни є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- сутності екологічної політики як сукупності заходів, 
спрямованих на забезпечення стійкого розвитку і 
цивілізованості; 
-  теоретичних основ екологічної політики, її витоки, 
суть, еволюцію, інструментарій; 
-  основних законодавчих актів і нормативних 
документів щодо охорони навколишнього середовища; 
-  про глобальні проблеми навколишнього середовища і 
прогнози розвитку людства у зв'язку з сучасною 
екологічною кризою;  
- принципів пріоритетності, основних напрямків, 
моделей та джерела усталеного економічного розвитку; 
-  щодо оцінки сучасному стану природних екосистем 
регіону, держави і світу; 
-  розуміти суперечності між екологічним поступом 
суспільства і проблемами збереження довкілля; 
- основних підходів до вирішення соціально-економіко-
екологічних проблем на базі ефективної екологічної 
політики; 
-  особливості екологічної політики ЄС  
Вміння 
- визначити стратегічні пріоритети екологічної політики 
на регіональному та локальному рівнях; 
-  застосувати нормативно-правову базу щодо охорони 
довкілля; 
-  вибору інструментів екологічної політики на різних 
рівнях; 
-  планувати політику довкілля на рівні підприємства та 
організації; 
- застосовувати фінансово-економічні важелі реалізації 
екологічної політики підприємством; 
-  встановлювати екологічну та економічну оцінки 
ефективності заходів політики довкілля; 
-  аналізувати риси глобальної екологічної кризи, її 
причини та можливі шляхи подолання 
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Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

Попереднє вивчення дисциплін: не має 
 
 
25 студентів 
 
 
 
Теми лекцій 
1. Теоретичні засади та на основі положення екологічної 
політики 
2. Економічні теорії політики довкілля  
3. Механізм формування екологічної політики  
4. Інструменти екологічної політики  
5. Формування інституційної системи забезпечення 
екологічної політики 
6. Екологічна політика в Україні  
7. Європейський союз і його роль у формуванні 
екологічної політики. 
 
Теми практичних занять 
1. Екологічна політика: конфліктність, стратегія, 
тактика  
2. Правове забезпечення екологічної політики  
3. Моделі сталого розвитку  
4. Економічні інструменти у реалізації екологічної 
політики 
5. Формування екологічної політики на рівні 
підприємств, організацій та місцевого самоврядування  
6. Громадськість екологічна політика  
7. Екологічна діяльність міжнародних організацій 
 
Українська 

 
  

66 

 

 

Назва дисципліни Внутрішньо-економічний механізм підприємства 

Викладач  
Житник Тетяна Петрівна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економіки та економічної теорії 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

4 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- оволодіти знаннями про структуру, принципи побудови та 
закономірності функціонування внутрішнього економічного 
механізму підприємства; 
- побудову та форм функціонування внутрішнього 
економічного механізму; 
- виробничо-організаційну та економічну структуру 
підприємства; 
- нормативної бази функціонування внутрішнього 
економічного механізму; 
- систем планування, контролю і оцінювання діяльності 
підрозділів; 
- діючих систем матеріального стимулювання колективів; 
- методик діагностики та оптимізації роботи підприємства. 
Вміння 
- формувати сучасне економічне мислення; 
- комплексно розуміти проблеми управління діяльністю 
підрозділів підприємства та опанувати навички їх 
практичного розв’язання; 
- виявляти закономірності функціонування внутрішнього 
економічного механізму підприємства; 
- планувати, контролювати і оцінювати діяльність 
підрозділів; 
- будувати внутрішні економічні відносини між 
підрозділами підприємства, між підрозділами і центральним 
апаратом управління. 
- застосовувати систему матеріального стимулювання 
працівників; 
- діагностувати та оптимізувати роботу підприємства. 
 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Виробничо-організаційна та економічна структуризація 
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Мова викладання 

підприємства; 
2. Структура і форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму; 
3.; Внутрішні ціни підприємства і методи їх формування; 
4. Система та порядок планування; 
5. Контроль і оцінка діяльності підрозділів; 
6. Матеріальна відповідальність за результати роботи; 
7. Мотивація та стимулювання праці як складові 
внуторішнього економічного мехінізму. 
 
 
Теми практичних занять 
1. Сучасні тенденції трансформації організаційно-
виробничих структур 
2. Організаційно-правові передумови введення ефективного 
внутрішнього економічного механізму 
3. Економічні моделі розвитку підприємства 
4. Внутрішні ціни як інструмент організації 
внутрішньовиробничих економічних відносин  
5. Планування обсягів продукції, управління прибутком 
підприємства та його розподіл у підрозділах підприємства 
6. Оптимізація виробничої програми підприємства 
7. Особливості внутрішньовиробничої матеріальної 
відповідальності 
8. Створення програм раціонального використання 
матеріальних ресурсів підприємства 
9.  Розрахунково-аналітичний, дослідно-аналітичний і 
досвідно-статистичний методи встановлення нормативів для 
планів 
10. Система економічних претензій як реалізація 
внутрішньої матеріальної відповідальності 
11. Стимулювання діяльності працівників через участь у 
прибутках 
12. Аналіз системи «витрати - випуск - прибуток» 
13. Регулювання й оцінювання виробничих запасів 
14. Адаптація операційної системи до зміни її завантаження 
 
Українська, англійська 
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Кафедра менеджменту 

Назва дисципліни Управління змінами 

Викладач  
Вихор Микола Васильович 
Кандидат економічних наук, 
доцент кафедри менеджменту 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

6 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання:  
- базові поняття та інструментарій управління змінами; 
-  основні концепції та типові моделі організаційних змін; 
- традиційні та сучасні методи управління змінами; 
- можливі причини конфліктів та опору на шляху 
впровадження змін в організації, методи їх подолання; 
- процес стратегічного планування змінами;  
- прийоми управління людськими ресурсами в процесі змін 
Вміння:  
- формувати команду змін;  
- проводити моніторинг процесу змін та аналізувати їх; 
- застосовувати найбільш ефективні для даної ситуації 
методи управління змінами; 
- володіти методами мотивування та стимулювання 
персоналу до здійснення змін;  
- здійснювати керівництво процесом змін на різних етапах 
життєвого циклу підприємства; 
- застосовувати методи зниження або подолання опору 
змінам. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Природа, джерела та необхідність змін в організаціях. 
2. Види змін та основні підходи управління ними. 
3. Підготовка організації до здійснення змін та їх 
планування. 
4. Моделі управління змінами. 
5. Традиційні методи управління змінами. 
6. Сучасні методи управління змінами. 
7. Керівництво і лідерство у процесі управління змінами. 
8.  Метод аналізу розривів (GEP-аналізу) у процесі реалізації 
плану змін. 
9. Формування команди змін в організаціях 
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Мова викладання 

10. Опір змінам та методи його подолання. 
11. Формування індивідуальної поведінки працівників із 
орієнтацією на зміни. 
12. Стратегічні зміни в організаціях. 
 
Теми практичних занять 
1. Виявлення та характеристика зовнішніх і внутрішніх 
чинників управління змінами. 
2. Застосування різних підходів до управління змінами на 
відповідних стадіях життєвого циклу організації. 
3. Розробка плану проведення змін із врахуванням 
необхідних етапів підготовки до проведення змін. 
4. Порівняльна характеристика моделей управління змінами 
К. Левіна, Дж. Коттера та Л. Грейнера. 
5. Особливості застосування методів управління змінами, 
зорієнтованих на людей і культуру, завдання і технології, 
стратегію і структуру. 
6. Потенційні можливості та сфери  застосування сучасних 
методів управління змінами. 
7. Ситуаційне лідерство у процесі управління змінами. 
8. Застосування   методу аналізу розривів (GEP-аналізу) у 
процесі реалізації плану змін. 
9. Підбір членів команди змін в залежності від характеру їх 
функціональних та міжособових ролей. 
10. Причини опору змін та методи його подолання. 
11. Методи формування позитивної поведінки працівників 
до організаційних змін. 
12. Розробка  ефективних стратегій змін в організаціях  
 
Українська. 
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Назва дисципліни Лідерство та командотворення 

Викладач  
Вихор Микола Васильович 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри менеджменту 

Курс та семестр,  у 
якому планується  
вивчення 
дисципліни 

2 курс, 1 семестр  

Факультети, 
студентам яких 
пропонується 
вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік 
компетентностей 
та відповідних 
результатів 
навчання, що 
забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами таких знань і 
умінь: 
Знання:  
- основні теоретичні положення та природалідерства; 
- особистісні, поведінкові та ситуаційні теорії лідерства; 
- методи аналізу та пізнаття особистостей; 
- основні стилі лідерства; 
- методи формування ефективних команд; 
- розподіл рольових функцій у командах; 
- технології зміни дюдської поведінки; 
Вміння: 
- володіти інструментарієм визначеннястилю лідерства власного та 
притаманного іншим людям; 
- діагностувати управлінську ситуацію та адаптовувати під неї 
відповідний стиль лідерства; 
- формувати ефективні команди; 
- організовувати командну і особистісну взаємодію для вирішення 
управлінських проблем; 
- володіти методами переконування та схиляння людей до своєї думки. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення 
дисципліни 
 
Максимальна 
кількість 
студентів, які 
можуть одночасно 
навчатися  
 
Теми аудиторних 
занять  
 
 
 
 
 
 

 
Немає 
 
 
 
 
 
25 студентів 
 
 
 
Теми лекцій 
1. Сутність та особливості прояву феномену лідерства у сучасних 
організаціях. 
2. Наукові концепції лідерства. 
3. Особистісні аспекти лідерства. 
4. Влада і вплив як інструменти лідерства в організаціях 
5. Лідерство у контексті групового процесу та групової взаємодії 
6. Командотворення та формування ефективних команд. 
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Мова викладання 

7. Соціонічний аналіз як інструмент формування ефективних команд. 
8. Ораторське мистецтво лідера. 
 
Теми практичних занять 
1. Лідерство як конкурентна перевага. 

2. Порівняльна характеристика основних теорій лідерства та 
особливості їх застосування у сучасних умовах. 
 3. Оцінка основних ситуаційних переміннх та застосування 
ситуаційного лідерства. 
 4.Модель ефективного лідера. Оцінка сильних сторін та суб’єктивних 
обмежень лідера. 
 5.Форми влади в організаціях та ефективне лідерство. 
 6. Групова динаміка та групова взаємодія. 
 7. Лідерство як рпрояв і результат групового процесу. 
 8. Технологія та методи формування ефективних команд. 
  9. Функціонально-особистісна диференціація та рольові фунцій членів 
команд. 
 10. Визначення соціонічних типів особистостей та характеру 
інтертипних відносин між членами команди. 
  11. Формування навичок ораторського мистецтва та мистецтва 
переконування у лідерів. 
 
  Українська. 
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Назва дисципліни 
 

 
Діловодство 

Викладач Утеченко Дар’я Миколаївна 
асистент кафедри менеджменту 

Курс та семестр у 
якому планується 
навчання 
дисципліни 

 
2 курс, 3семестр 

Факультети, 
студентам яких 
пропонується 
вивчати дисципліну 

 
Економічний факультет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перелік 
компетентностей та 
відповідних 
результатів 
навчання, що 
забезпечує 
дисципліна 

Результати навчання дисципліни є набуття студентами таких 
знань та умінь: 
Знання: 
– використовувати базові знання з діловодства, з метою 
здійснення документаційної діяльності; 
– застосовувати норми та правила професійного спілкування 
діловою українською мовою; 
– знати законодавчі, підзаконні нормативно-правові акти, 
державні стандарти, правила та методичні рекомендації щодо 
складання і оформлення основних видів документів, основну 
науково-дослідницьку літературу в галузі діловодства та архівної 
справи. 
– знати стандарти, принципи та норми діяльності державної 
політики у сфері діловодства. 
– знати основні нормативно-правові акти та положення 
законодавства у сфері документообігу на підприємствах різних 
форм власності. 
– знати основи електронного документообігу. 
 
Вміння: 
– уміти користуватися системою електронного документообігу. 
– уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити 
висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції. 
– уміти налагодити ефективну комунікацію в управлінні 
підприємством та організацією роботи з документами. 
– уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов. 

 
Опис дисципліни 

 
Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення 
дисципліни 
 
Максимальна 
кількість студентів, 
які можуть 
одночасно 
навчатися 
 
 

 
 
Немає 
 
 
 
28 студентів 
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Теми аудиторних 
занять 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

Теми лекцій 
1. Теоретичні засади  навчальної дисципліни «Діловодство» 
2. Державний стандарт оформлення документів та їх  реквізитів 
3. Стиль сучасного ділового письма 
4. Інформаційні та розпорядчі документи 
5. Документація з особового складу  
6. Фінансово-облікова документація 
7. Господарсько-договірна та господарсько-претензійна 
документація 
 
Теми практичних занять 
1. Історичні етапи виникнення, становлення і розвитку 
діловодства. 
2. Організація роботи з документами 
3.Служба документаційно-інформаційного забезпечення процесу 
управління 
4. Система документаційного забезпечення управління державної 
служби та недержавних установ, організацій, підприємств 
5. Документування розпорядчої діяльності 
6. Статут, інструкція підприємства – як різновид організаційних 
документів. Рапорт як різновид довідково- інформаційного 
документів 
7. Протоколювання в установі: основні правила ведення та 
порядок оформлення 
 
Українська 
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Назва дисципліни Стратегічний аналіз 

Викладач  
Гринчук Юлія Сергіївна 
доктор економічних наук, 
доцент кафедри менеджменту 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

5 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- місця і ролі стратегічного аналізу у системі управління 

підприємством, організацією; 
- основ методології стратегічного аналізу; 
- методик проведення SWOT-аналізу; 
- бенчмаркінгу і методів групування об’єктів 

стратегічного аналізу відповідно до ключових 
пріоритетів розвитку підприємства, організації. 

Вміння 
оволодіння навичками: 
- стратегічного аналізу конкурентних позицій 

підприємства на ринку та перспектив його розвитку; 
- стратегічного аналізу життєвого циклу бізнесу; 
- стратегічного аналізу фінансових результатів і 

фінансових потреб; 
- стратегічного аналізу інвестиційних проектів; 
- стратегічного аналізу як основи прийняття стратегічних 

управлінських рішень. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Стратегія і бізнес. 
2. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством. 
3. Системи стратегічного вимірювання результативності 
бізнесу. 
4. Методи прогнозування у стратегічному аналізі. 
5. Бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз). 
6. Методи групування у стратегічному аналізі. 
7. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовищ: SWOT-
аналіз. 
8. Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства. 
9. Стратегічний аналіз життєвого циклу бізнесу. 
10. Особливості стратегічної діагностики та оцінки 
підприємств середнього і малого бізнесу. 
11. Стратегічний аналіз фінансових результатів і фінансових 
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Мова викладання 

потреб. 
12. Стратегічний аналіз інвестиційних проектів. 
13. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних 
управлінських рішень. 
 
Теми практичних занять 
1. Зміст і призначення стратегії підприємства у 
конкурентному середовищі. Різновиди стратегій та їх 
характеристика. Стратегічний план діяльності підприємства. 
2. Концепція стратегічного управління. Зміст, завдання і 
організація стратегічного аналізу. Методологія 
стратегічного аналізу. Стратегічний аналіз в умовах 
невизначеності. 
3. Роль систем стратегічного вимірювання в управлінні 
бізнесом. Збалансована система показників (Balansed 
Scorecard – BSC). Система показників відповідальності 
(Accountability Scorecard – ASC). Модель ділової переваги 
(BEM) і піраміда результативності МакНейра. 
4. Якісні (експертні) методи прогнозування. Кількісні 
(статистичні) методи прогнозування. Методи прогнозування 
банкрутства підприємства. 
5. Зміст, види та генерації бенчмаркінгу. Етапи реалізації 
бенчмаркінгового проекту. Стратегічний бенчмаркінг. 
6. Групування факторів конкурентоздатності підприємства. 
Дискримінантний аналіз. Кластерний аналіз. 
7. Характеристика методики SWOT-аналізу. Ідентифікація 
та аналіз зовнішніх можливостей і загроз. Аналіз сильних і 
слабких сторін підприємства. 
8. Матриця «Зростання галузі / Частка ринку» (модель 
BCG). Матриця «Привабливість галузі / Позиція в 
конкуренції» (модель GE/McKinsey). Матриця спрямованої 
політики (модель Shell/DPM). 
9. Загальна характеристика моделі ADL/LC. Методика  
аналізу життєвого циклу з допомогою RONA-графів. 
10. Методика стратегічної оцінки підприємства (СОП). 
Визначення вектора рекомендованої стратегії в системі 
координат SPACE. Особливості методу SPACE з 
використанням довірчих інтервалів. 
11. Методика аналізу на основі проектованих фінансових  
звітів. Аналіз статей проектованого звіту про фінансові  
результати. Аналіз статей проектованого балансу. 
12. Методика аналізу грошових потоків у довгостроковому 
періоді. Оцінка інвестиційних проектів з допомогою 
показника економічної доданої вартості (EVA). 
Стратегічний аналіз діяльності інвестицій у розвиток СГП. 
13. Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських 
рішень. Прийняття стратегічних рішень в умовах 
визначеності. Прийняття стратегічних рішень в умовах 
обмеженої інформації та невизначеності. Особливості 
прийняття стратегічних рішень з допомогою імовірного 
підходу. 
 
Українська 

 
 

76 

 

 

Назва дисципліни Регіональний менеджмент 

Викладач  
Коваль Надія Володимирівна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри менеджменту 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

4 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Агробіотехнологічний 
Біолого-технологічний факультет 
Екологічний факультет 
Факультет ветеринарної медицини 
Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом вивчення дисципліни є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
 
Знання 
- понятійного та категорійного апарату щодо управління 

соціально-економічним розвитком регіону; 
- цілей, завдань та основних функцій регіонального 

менеджменту; 
- принципів, методів та інструментів регіонального 

управління; 
- видів регіонального аналізу та принципів його виконання; 
- сутності організаційної структури системи регіонального 

управління, шляхів її оптимізації; 
- основних складових системи регіонального контролю. 
Вміння 
- обґрунтовувати управлінські рішення щодо подолання 
проблем регіону; 
- застосовувати законодавчі та інші нормативно-правові 
акти вітчизняного законодавства, які стосуються 
регіонального управління; 
- проводити ідентифікацію та аналіз ключових проблем 
регіону; 
- формувати систему стратегічних та поточних цілей 
регіонального розвитку; 
- здійснювати комплексне оцінювання рівня соціально-
економічного розвитку регіону; 
- розраховувати доходну та витратну частини місцевих 
бюджетів; 
- застосовувати методи розрахунку трудового потенціалу 
регіону; 
- виявляти та аналізувати фактори, що впливають на 
регіональну економіку; 
- використовувати методи розробки прогнозів, складання 
планів та програм економічного та соціального розвитку 
регіону; 
- аналізувати соціальну спрямованість місцевих бюджетів. 
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Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Регіональний менеджмент як наука і сфера практичної 
діяльності 
2. Інституційне забезпечення формування та реалізації 
державної регіональної політики  
3. Адміністративно-територіальний устрій України 
4. Система регіонального менеджменту 
5. Визначення рівня економічного розвитку регіону 
6. Фінансова основа економічного розвитку регіону 
7. Регіональні концепції сталого розвитку 
8. Аналіз регіонального економічного розвитку 
9. Регіональне прогнозування і планування 
10. Організація регіонального управління 
11. Стимулювання економічного розвитку регіонів 
12. Контролінг у системі регіонального управління  
13. Антикризовий регіональний менеджмент 
14. Маркетинг регіону 
Теми практичних занять 
1. Аналіз динаміки кількості адміністративно-
територіальних одиниць за регіонами України, складу 
економічних районів України. Характеристика основних 
параметрів одного з економічних районів (за вибором). 
2. Характеристика матеріальних, фінансових, трудових та 
інформаційних ресурсів одного з регіонів (областей) 
України (за вибором). 
3. Аналіз показників щоквартальної та щорічної оцінки 
соціально-економічного розвитку регіонів України. 
Характеристика одного з регіонів за окремими напрямками 
та індикаторами в динаміці. Оцінка якості життя в Україні 
відповідно до міжнародних систем оцінювання.   
4. Аналіз основних джерел доходів та основних напрямків 
видатків місцевого бюджету. Аналіз місцевих програм, що 
фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету. 
5. Визначення факторів, що визначають характер та 
особливості розвитку регіонів. 
6. Аналіз структури та змісту Стратегії розвитку регіону. 
SWOT-аналіз як основа розробки стратегії. Побудова 
«Дерева цілей» соціально-економічного і культурного 
розвитку регіону. Аналіз структури та змісту Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку регіону. 
7. Побудова схеми організаційної структури управління 
обласної державної адміністрації. Аналіз структури та 
змісту Положення про департамент агропромислового 
розвитку. Побудова схеми організаційної структури 
управління департаменту агропромислового розвитку. 
Українська 
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Назва дисципліни Піар-менеджмент 

Викладач  
Биба Валентина Анатоліївна 
асистент кафедри менеджменту 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

6 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
– основні поняття, тлумачення і терміни паблік рилейшнз; 
– принципи, функції і завдання PR у бізнесі; 
– типи, категорії, види PR та їх форми та жанри; 
– регулювання зв’язків з громадськістю; 
– ринок зв’язків з громадськістю; 
– вітчизняні і міжнародні фестивалі з паблік рилейшнз; 
– діяльність підрозділів і учасників PR-ринку та бізнесу; 
– стандарти професії та вимоги до працівників в галузі 
зв’язків з громадськістю. 
Вміння 
– визначати рекламу та паблік рилейшнз; 
– формувати ефективні рекламні та PR-комунікації; 
– застосовувати види, форми реклами та PR для просування

певних ринкових об’єктів; 
– складати стратегічні та тактичні плани рекламної та PR
комунікації; 
– планувати та проводити заходи PR-комунікації; 
– виконувати посадові функції менеджерів зв’язків
громадськістю.  
 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Історія виникнення та сучасний етап розвитку теорії PR 
2. Основи комунікацій в PR 
3. Ділове спілкування – ключовий елемент зв’язків з 
громадськістю. 
4. Механізм взаємодії із засобами масової інформації  
5. Державна інформаційна політика України та шляхи її 
вдосконалення 
6. Базові PR-документи 
 
Теми практичних занять 
1. Загальні принципи організації роботи служби зв’язків з 
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Мова викладання 

громадськістю. 
2. Використання засобів комунікацій 
3. Механізм ділового спілкування 
4. Засоби масової інформації 
5. Державної інформаційної політики в сучасних умовах 

суспільного розвитку 
6. Оформлення PR документів 

 
Українська 
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Кафедра інформаційних систем і технологій 

Назва дисципліни Інформаційні системи і технології у фінансах 

Викладач  
Трофимчук Михайло Іванович 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри інформаційних систем і технологій  

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

4 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

 
Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- сутність інформаційних систем та їх значення в загальній 
системі державного управління; 
- сучасний стан та тенденції розвитку інформаційних систем 
і технологій; 
- принципи створення інформаційних систем з 
використанням певної системи управління базами даних; 
- можливості використання інтегрованих автоматизованих 
інформаційних систем; 
- пакети прикладних програм, які обслуговують роботу 
сучасних інформаційних систем; 
- можливості застосування комп’ютерних мереж; 
- перспективи використання експертних систем і баз даних. 
Вміння 
- здійснювати постановку задачі автоматизації управління в 
установі; 
- розробляти структуру бази даних та її інформаційне 
наповнення для конкретної  
задачі по обробці управлінської інформації; 
- використання для обробки управлінської інформації різних 
програмних засобів; 
- працювати в конкретних сучасних інформаційних 
системах, що допомагають  
оптимізувати управлінську діяльність в установах; 
- використовувати ресурси локальних та глобальних мереж в 
управлінській діяльності  
посадовців різного рівня управління; 
- використовувати засоби електронної комерції та 
електронних платежів; 
- вміло користуватися засобами захисту інформації в 
інформаційних системах та при  
роботі в комп’ютерних мережах. 
 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
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одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Теми лекцій 
1. Класифікація інформації. Основні поняття інформаційної 
системи.  Підприємство як цілеспрямована система. 
Інформаційні системи та їх роль в управлінні підприємством 
та економікою. Економічна інформація. Структура 
економічної інформації. Класифікація економічної 
інформації. Поняття інформаційного забезпечення системи. 
Склад і зміст інформаційного забезпечення системи 
Підприємство як складна організаційна система. Управління 
як функція системи. Поняття управління та системи. 
Система управління (СУ) підприємством.. 
2. Класіфікація інформаційних систем. Рівні інформаційних 
систем. Характеристика складових (підсистем). Організація 
інформаційної бази системи оброблення інформації. 
 Характеристика складових (підсистем) ІСВМ: технічна 
підготовка, техніко-економічне планування та вирішення 
завдань оперативного управління виробництвом на 
підприємстві. Типи завдань, які вирішуються в ІСВМ. 
Організаційно-функціональна структура мережі АРМ 
управління виробництвом. Характеристика складових 
(підсистем) ІСМ: Функціональні характеристики фінансово-
аналітичних ІС. Система аналізу фінансового стану і 
результатів діяльності підприємства. 
3. Організація інформаційної бази систем обробки 
інформації. Принципи проектування баз даних. Теоретико-
множинні і спеціальні операції Способи організації 
машинної ІБ та переваги концепції баз даних (БД). Поняття, 
класифікація та склад автоматизованого банку даних. 
Характеристика логічної та фізичної моделей БД. СУБД 
Ассеss. Три основних моделі даних. Реляционная модель 
даних. Основні поняття реляционной моделі даних. Загальні 
принципи проектування бази даних. Етапи проектування 
бази даних. Нормалізація БД. 
4. Сучасні засоби побудови комп’ютерних інформаційних 
технологій на підприємствах.  СУБД Ассеss.  
 Об’єкти Ассеss. Завантаження Ассеss. Панель інструментів 
вікна БД.Створення таблиць за допомогою конструктора і 
майстра. Структура таблиці. Проектування полів. Правила і 
перевірка введення даних. Зміна структури таблиці. 
Використання форматів. Створення ключового поля.  
5. Сучасні засоби побудови комп’ютерних інформаційних 
технологій на підприємствах. Ассеss.  Створення форм за 
допомогою конструктора і майстра.  
Властивості форми і зовнішній вигляд форми. Відображення 
даних у формі. Панель інструментів форми. Створення 
запитів за допомогою конструктора і майстра. Можливості 
запитів.  Використання вікна конструктора запитів. Запити 
на вибір.  
6. Загальна характеристика сучасного стану інформаційних 
систем в фінансах. Автоматизація документообігу.MS 
Project 
7. Інформаційні системи в економіці. Інтегровані 
інформаційні системи. Характеристика складових 

82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

(підсистем) ІСФ: Типовий перелік ділянок фінансового 
обліку. Типи завдань, які вирішуються в ІСФ. Комп'ютерні 
системи. Інформаційні системи в в фінансових розрахунках 
 
 
Теми практичних занять 
1. ІС  вільного доступу в Інтернет. 
2. Класифікація інформації. Основні поняття інформаційної 
системи 
3. Нормалізація  баз даних. 
4. Сучасні засоби побудови комп’ютерних інформаційних 
технологій на підприємствах. Ассеss. Створення таблиць. 
Робота з таблицями. Створення форм. 
5. Використання фільтрів. Створення запитів. Створення 
звітів.  Сучасні засоби побудови комп’ютерних 
інформаційних технологій на підприємствах. Ассеss.  
6. Розробка структури проекту в MS Project. Визначення 
ресурсів їх призначення в проекті MS Project. Оптимізація 
проекту, вирівнювання завантаження ресурсів 
7. Інформаційні системи в в фінансових розрахунках 
 
Українська, англійська 
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Назва дисципліни Економіко-математичне моделювання 

Викладач  
Бондар Олена Станіславівна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри інформаційних систем і технологій  

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

3 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- Знати основні підходи до організації аналітичної роботи 

на підприємстві, програмні засоби і методи обробки даних.. 
- Знати основні методики і техніки економіко-

математичного моделювання в фінансово-господарській 
діяльності. 

- Знати особливості проведення економіко-математичного 
моделювання у вітчизняних підприємствах в сучасних 
економічних умовах господарювання.. 

- Знати інформаційне та методичне забезпечення 
економіко-математичного моделювання. 

- Знати місце і роль економіко-математичного 
моделювання в системі управління підприємством 
Вміння 

- Розв'зувати задачі лінійного програмування за 
допомогою алгоритмів звичайного та модифікованого 
симплекс-методів і аналізувати знайдений розв'язок; 
застосовувати метод штучного базису до стандартних задач 
ЛП; будувати двоїсті задачі ЛП; 

- Розв'язувати транспортні задачі. 
- Вміти будувати моделі конфліктних ситуацій та 

розв’язувати їх за допомогою апарату та методів теорії ігор 
- Знати основні підходи до розв’язання ігр в чистих 

стратегіях 
- Знати методи методи розв’язання задач теорії ігор і 

змішаних стратегіях. 
- Вміти приймати рішеня в умовах ризику 
- Вміти приймати рішеня в умовах невизначеності.. 
- Знати методи та моделі сіткової оптимізації. 
- Знати методи нелінійної оптимізації економіко-

математичних моделей 
- Вміти на основі розроблених економіко-математичних 

моделей, будувати ефективно діючий організаційно-
економічний механізм управління підприємством 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
 

Економіка, вища математика, інформаційні системи ти 
технології 
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Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 

1. Концептуальні засади математичного моделювання 
економічних процесів 

2. Моделі задач лінійного програмування та методи їх 
розв’язування 

3. Симплексний метод розв’язування задач лінійного 
програмування 

4. Теорія двоїстості та кількісний аналіз оптимізаційних 
розрахунків 

5. Транспортна задача. Економічні задачі, що зводяться до 
задач транспортного типу... 

6. Модель оптимального розподілу фінансових ресурсів 
банку.  Модель формування штатного розпису фірми .. 

7. Задачі цілочислового лінійного програмування та 
методи їх розв’язання. Модель формування інвестиційної 
програми при заданому бюджеті 

8. Сіткове моделі в плануванні та управлінні. Оптимізація 
сіткових моделей.  

9. Елементи теорії ігор в задачах моделювання 
економічних процесів. 

10. Теорія ігор та конкуруючої стратегії і можливості її 
застосування у практиці ціноутворення фірми. Критерій 
сподіваного значення Критерій “сподіване значення - 
дисперсія” Критерій граничного рівня Кількісний аналіз 
прийняття рішень методом дерева цілей. Оптимізація 
структури портфеля цінних паперів і оцінка ризику. 

11. Моделювання економічних процесів в умовах ризику 
і невизначеності. Критерій Лапласа.  Критерій Вальда 
Критерій Севіджа Критерій Гурвіца Критерій Байєса 
(максимум середнього виграшу) Критерій мінімуму 
середнього ризикуКритерій Ходжеса-Лемана  

12. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем 
13. Динамічне програмування. Модель оптимального 

розподілу фінансових ресурсів між інвестиційними 
проектами... 

14. Імітаційне моделювання: основні поняття та 
прикладні аспекти. Імітаційне моделювання інвестиційних 
процесів у виробничо-економічних системах 
 
Теми практичних занять 

1. Задачі лінійного програмування та методи їх 
розв’язання Постановка задачі лінійного програмування 
(ЗЛП). Формальний запис ЗЛП. Симетрична і канонічна 
форма ЗЛП. Геометрична інтерпретація задачі лінійного 
програмування. Властивості розв’язків ЗЛП. Геометричний 
розв’язок ЗЛП.  

2. Симплексний метод розв’язку ЗЛП. Симплекс-метод зі 
штучним базисом. Побудова економічних моделей 
найпростіших економічних операцій.  

3. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей 
оптимізаційних задач Роль двоїстості в лінійному 
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Мова викладання 

програмуванні. Вид двоїстої задачі. Правила побудови 
двоїстих задач. Співвідношення двоїстості – теореми 
двоїстості. Економічна інтерпретація двоїстої задачі. 
Практична роль теорії двоїстості. Двоїстий симплекс-метод. 
Аналіз на чутливість розв’язку, отриманого графічним 
методом. Перша задача аналізу на чутливість: аналіз на 
чутливість до зміни правих частин обмежень. Друга задача 
аналізу на чутливість: оцінка дефіцитності ресурсів. Третя 
задача аналізу на чутливість: аналіз на чутливість до зміни 
коефіцієнтів цільової функції. Аналіз на чутливість 
розв’язку, отриманого симплекс-методом. 

4. Постановка транспортної задачі. Збалансована і 
незбалансована транспортна задача. Метод потенціалів як 
метод розв’язку транспортної задачі. Методи побудови 
опорного плану транспортної задачі – північно-західного 
кута, мінімальної вартості (найкращого елемента), 
подвійної переваги. Задачі, які можуть бути зведені до 
транспортних. 

5. Сіткове моделі в плануванні та управлінні. Оптимізація 
сіткових моделей. 

6. Основне поняття теорії графів. Методика аналізу 
сіткових моделей. Основні характеристики (параметри) 
сіткових графіків 

7. Визначання смакових зон язика 
8. Основні поняття теорії ігор. Матричні ігри двох осіб. 

Платіжна матриця. Гра у чистих стратегіях. Максимінна та 
мінімаксна стратегії. Сідлова точка. Змішані стратегії. 
Основна теорема теорії матричних ігор. Зведення 
антагоністичної матричної гри двох осіб до задачі лінійного 
програмування. 

9. Розв’язування ЗНЛП класичним методом. Розв’язання 
задачі оптимізації класичним способом. 

10. Одновимірна нелінійна оптимізація. Розв’язання 
задачі одновимірної оптимізації класичним способом. 
Розв’язання задачі одновимірної оптимізації методом 
дихотомії. Розв’язання задачі одновимірної оптимізації 
методом золотого перерізу. 

11. Розв’язування задачі безумовної оптимізації 
градієнтними методами. Розв’язання задачі багатовимірної 
безумовної оптимізації методом найскорішого спуску. 

12. Метод множників Лагранжа.  Розв’язання задачі 
багатовимірної умовної оптимізації методом множників 
Лагранжа. 
 
Українська, англійська 
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Назва дисципліни Економічна інформатика 

Викладач  
Бондар Олена Станіславівна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри інформаційних систем і технологій  

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

1 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- стан та перспективи розвитку компонентів економічної 
інформатики та управління;   

- основи комп’ютеризації облікових і аналітичних робіт; 
- можливості використання ПК для автоматизації операцій, 
які часто  виконуються під час роботи спеціалістів різних 
напрямків; 

- візуалізація економічних даних  в статичному та 
динамічному режимі; 

-  інструменти технічного, системного та програмного 
забезпечення вирішення задач економічного аналізу; 

- принципи формалізації задач економічного аналізу; 
- автоматизований розрахунок фінансово-економічних 
показників діяльності підприємств; 

- концептуальні основи застосування технологій 
управління проектами в ІТ-компанії, що потребує 
розвитку; 

- засоби обробки та аналізу даних для обгрунтування 
прийняття рішень; 

- розробка, автоматизація та аналіз фінансово-економічних 
звітів. 

Вміння 
- використовувати програми пакету MS Office для 

розв’язання фінансово- економічних задач;   
- застосовувати служби та послуги мережі Інтернет; 
- робити візуалізацію данні програмі Microsoft Visio; 
- оптимізувати бізнес процеси об’єкта економічної 

діяльності; 
- робити аналіз бізнес середовища та 

конкурентоспроможності пдприємства; 
- робити прогноз розвитку підприємства з урахуванням 

умов його функціонування; 
- формувати календарний план проекту; розробляти 

структури проекту; планувати ресурси та управляти 
бюджетом проекту; застосовувати сучасні методи 
управління проектами; 

- аналізувати ефективність використання 
інформаційних технологій в професійній діяльності. 

-  

Опис дисципліни 
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Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економіка, вища математика, інформаційні системи ти 
технології 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 

1. Оперативна аналітика на основі реальних даних у 
Microsoft Visio 

2. Visio моделювання. Візуалізація даних в програмі 
Microsoft Visio. Інфографіка 

3. Реплікація формул. Виконання розрахунків з 
використанням вбудованих функцій.  

4. Графічна підтримка таблиць. Варіанти вставки діаграм 
в робочий лист. Редагування окремих елементів діаграм. 
Вставка трендів з прогнозуванням.  

5. Створення баз даних (обробка списків). Пiдбiр 
параметра у списку.  

6. Створення декількох сценаріїв. Перегляд та 
редагування сценаріїв. Створення звіту по сценаріям.  

7. Автоматизація роботи в Excel. Послідовність створення 
(запису) макросу 

8. Застосування функцій Excel в задачах економічного 
аналізу. Інструменти логічного аналізу в засобах обробки 
даних.  

9. Застосування інструментів MS Excel під час роботи з 
масивами в задачах оптимізації  

10. Методи структуризації, відбору та фільтрації 
спискових даних для аналізу.  

11. Принципи розробки та побудови зведених таблиць 
для аналізу даних. Проміжні підсумки за даними. 
Консолідовані дані.  

12. Добір параметрів та пошук рішення в процесах 
аналізу даних та обгрунтування висновків.  

13. Інструменти контролю та захисту даних в MS Excel. 
Обробка помилок під час розрахунків.  

14. Адміністрування даних. Захист інформації 
програмними та технічними засобами.  

15. Електронний маркетинг і реклама  
16. Планування проекту засобами MS Project  Управління 

процесом виконання проекту 
 

 
Теми практичних занять 

1. Статистичні методи оцінки ефективності інвестицій / 
інвестиційних проектів 

2. Прогнозування у середовищі Microsoft Excel. 
Прогнозування за допомогою сценаріїв 

3. Розв’язання задач розрахунку знижки на товари та 
послуги, аналізу процесів беззбитковості діяльності 
підприємства, побудови підсумків за відібраними даними. 

4. Вирішення задач фільтрування даних засобами MS 
Excel.  

5. Принципи розробки та побудови зведених таблиць для 
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Мова викладання 

аналізу даних. Проміжні підсумки за даними. Консолідовані 
дані 

6. Використання можливосткй Visio для упорядкування 
об'єктів схем 

7. Автоматизація робіт в Visio, використовуючи технології 
зовнішніх даних 

8. Створювання функціональних діаграм опису процесів і 
розподілу функціональних обов'язків в Visio 

9. Термін окупності інвестицій (Payback Period) 
10. Переваги розрахунку інвестиційного портфеля за 

допомогою FastPortfel 
11. Коефіцієнти рентабельності. Коефіцієнт 

рентабельності активів - ROA. 3 формули розрахунку 
Коефіцієнт рентабельності персоналу - ROL. Формула 
розрахунку Коефіцієнт рентабельності продажів - ROS. 
Формула розрахунку  Коефіцієнт рентабельності продукції - 
ROM. Формула розрахунку 

12. Розрахунок 12 основних коефіцієнтів рентабельності 
13. ABC аналіз продажу. Приклад розрахунку у Excel 
14. XYZ  аналіз продажу. Приклад розрахунку у Excel 
15. Безризиковою ставкою прибутковості. 5 сучасних 

методів розрахунку 
16. Як відкрити тепличний бізнес з нуля з мінімальними 

вкладеннями + бізнес план з розрахунку 
17. Як порахувати прибуток.  
18. Маржинальная прибуток. Формула розрахунку. 

Аналіз на прикладі 
19. Розрахунок маржинального прибутку в Excel по 

балансу 
20. Постійні витрати. Формула. Визначення. Постійні 

витрати і точка беззбитковості підприємства. Приклад 
розрахунку у Excel 

21. Розрахунок тривалості фінансового циклу для бізнес-
плану. Управління капіталом 

22. Автоматизація накладної та калькуляційного листа 
23. Штатний розклад в Excel 
24. Створення Dashboard в Excel. Дашборда для 

рекламних і PR кампаній, акцій. Дашборда для відстеження 
стану 
 
Українська, англійська 
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Назва дисципліни Обчислювальна техніка і основи програмування 

Викладач  
Трофимчук Михайло Іванович 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри інформаційних систем і технологій  

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

2 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

 
Екологічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
знати: 
– сучасну архітектуру обчислювальних систем; 
– основні принципи розробки алгоритмів та програм; 
– об`єктно-орієнтовану методологію програмування. 
вміти: 
– розробляти алгоритми та проограми; 
– розробляти програмне забезпечення на мові програмування 
VBA; 
– використовувати сучасну комп`ютерну техніку. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Електронні таблиці MS Excel 
2. Функції EXCEL 
3. Робота в MS Excel. Списки  
4. Програмування в MS Office. Основні елементи VBA. 

Основи програмування VBA.  
5. Програмування алгоритмів розгалуженої структури 
6. Програмування алгоритмів циклічної структури 
7. Масиви 
8. Об'єкти та команди  
Теми практичних занять 
1. Електронні таблиці MS Excel. Посилання на клітини. 

Арифметичні виразі, формули. 
2. Робота в MS Excel. Використання функцій. 

 Вибір типу і виду діаграми. Оформлення діаграми. 
3. Програмування в MS Office 
4. Транслятори. Створення функцій та програм. 
5. Основи програмування VBA. 

 Змінні. Масиви. 
6.  Оператори та функції. 
7. Програмування алгоритмів розгалуженої структури 
8. Програмування алгоритмів циклічної структури 

 
Українська, англійська 
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Назва дисципліни Інформаційна політика і електронне врядування 

Викладач  
Трофимчук Михайло Іванович 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри інформаційних систем і технологій  

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

магістри, 1семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

 
Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
– категорійно-понятійний апарат проблематики 
інформаційного суспільства та електронного урядування;  
– загальні принципи, методи та моделі електронного 
урядування;  
– класифікацію, ієрархію та систему адміністративних 
послуг;  
– нормативно-правові засади забезпечення розвитку 
інформаційного суспільства та електронного урядування;  
– сутність, значення та основні етапи формування 
електронного уряду в Україні;  
– основні принципи, напрями і механізми трансформації 
системи публічного управління в Україні у відповідності з 
вимогами інформаційного суспільства;  
– організаційну систему управління впровадженням 
електронного урядування в Україні. 
Вміння 
–оцінювати та аналізувати стан електронного урядування;–
застосовувати набуті навички в практичній діяльності щодо  
інформаційної політики;  
–використовувати найкращий зарубіжний та вітчизняний 
досвід у цій  
сфері;  
–здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів 
державної  
влади та місцевого самоврядування до впровадження 
сучасних  
інформаційно-комунікаційних технологій;  
–застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в 
процесі підготовки,  
прийняття та впровадження управлінських рішень;  

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна 
кількістьстудентів, які 
можуть одночасно 
навчатися  

 
Немає 
 
 
25 студентів 
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Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

 
Теми лекцій 
1.  Концептуальні засади електронного урядування 
2.  Вплив інформаційного суспільства на формування нової 
парадигми державного управління 
3. Етапи впровадження електронного урядування 
4. Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження 
електронного урядування  
5. . Організаційно-правове забезпечення електронного 
урядування в Україні 
6. Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні 
основи електронного урядування  
7. Архітектура та інформаційно-технологічна 
інфраструктура електронного урядування  
8. Упровадження систем електронного документообігу: 
робота з електронними документами 
9. Упровадження інформаційних систем управління 
діяльністю державних установ 
10. ІІнформаційна безпека в електронному урядуванні 
11. Електронні державні (муніципальні) послуги Сторінка  
12. Менеджмент і маркетинг електронного урядування  
13. Електронна демократія  
14. Інформаційні виборчі технології 
 
Теми практичних занять 
1.  Концептуальні засади електронного урядування 
2.  Вплив інформаційного суспільства на формування нової 
парадигми державного управління 
3. Етапи впровадження електронного урядування 
4. Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження 
електронного урядування  
5. . Організаційно-правове забезпечення електронного 
урядування в Україні 
6. Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні 
основи електронного урядування  
7. Архітектура та інформаційно-технологічна 
інфраструктура електронного урядування  
8. Упровадження систем електронного документообігу: 
робота з електронними документами 
9. Упровадження інформаційних систем управління 
діяльністю державних установ 
10. ІІнформаційна безпека в електронному урядуванні 
11. Електронні державні (муніципальні) послуги Сторінка  
12. Менеджмент і маркетинг електронного урядування  
13. Електронна демократія  
14. Інформаційні виборчі технології 
 
Українська, англійська 
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Кафедра вищої математики та фізики 

Назва дисципліни Оптимізаційні методи та моделі 

Викладач  
Стригіна Оксана Анатоліївна,  
кандидат фізико-математичних наук,  
доцент кафедри вищої математики та фізики 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

2 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- Вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння 
студентами основних методів розв'язання, аналізу та 
використання задач зі знаходження екстремуму функції на 
множині допустимих варіантів у широкому спектрі 
теоретико-економічних та практичних проблем на всіх 
рівнях ієрархії управління. 
Вміння  
- складати математичні моделі при розвязанні задач 
- визначати еластичність функції, еластичність попиту та 
пропозиції; 
- вміти визначати  невідомі в теорії одноресурсної фірми. 
- вміти визначати  невідомі для виробничої функції багатьох 
змінних. 
- вміти застосовувати диференційне числення для розв’язку 
економічних задач. 
- вміти застосовувати  інтегральне числення для розв’язку 
економічних задач. 
- презентувати результати власних теоретичних і 
практичних досліджень з проблем в економіці. 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вища математика, економіка 
 
 
70 студентів 
 
 
Теми лекцій 
1. Предмет, особливості та сфери застосування предмету 
«Оптимізаційні методи та моделі». 
2. Економічні моделі. Етапи побудови економічної моделі. 
3. Еластичність функції. Еластичність попиту і пропозиції.  
4. Теорія одноресурсної фірми 
5. Виробнича функція. Виробнича функція багатьох змінних. 
6.Застосування диференційного числення для розв’язку 
економічних задач.  
7. Застосуванн інтегрального числення для розв’язку 
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Мова викладання 

економічних задач. 
8. Модель Леонтьєва при розв’язуванні економічних задач. 
 
Теми практичних занять 
1. Побудова матиматичних моделей.  
2. Розв’язування задач на побудову економічних моделей.  
3. Знаходження еластичності функції.  
4. Знаходження еластичності попиту і еластичності 
пропозиції. 
5. Визначення невідомих в теорії одноресурсної фірми. 
6. Визначення невідомих для виробничої функції. 
7. Визначення невідомих для виробничої функції багатьох 
змінних. 
8. Застосування диференційного числення для розв’язку 
економічних задач.  
9. Застосування диференційного числення для розв’язку 
економічних задач.  
10. Застосуванн інтегрального числення для розв’язку 
економічних задач. 
11. Застосуванн інтегрального числення для розв’язку 
економічних задач. 
12. Модель Леонтьєва при розв’язуванні економічних задач. 
13. Модель Леонтьєва при розв’язуванні економічних задач. 
 
Українська, англійська 
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Кафедра публічного управління та адміністрування 

Назва дисципліни Основи зовнішньоекономічної діяльності (Основи ЗЕД) 
 

Викладач  Лобунець Вікторія Іллівна 
Кандидат економічних наук, 
доцентр кафедри публічнорго управління, адміністрування 
та міжнародної економіки 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

3курс, 6 семестр 
2 курс, 4 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
Спеціальності:  
-Публічне управління та адміністрування 
- Економіка 
- Облік і оподаткування  
-Фінанси, банківська справа та страхування 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання: 
- основ господарських, економічних, правових, фінансових 
відносин у сфері економічної діяльності між 
підприємствами України, суб’єктами ЗЕД та іноземними 
фірмами; 
- основних форм та методів діяльності підприємств на 
зовнішньому ринку; 
- базових основ зовнішньоекономічної політики держави та 
методів регулювання ЗЕД; 
- принципів формування зовнішньоекономічних відносин;  
- базових основ роботи організації, яка здійснює 
зовнішньоекономічну діяльність; 
Вміння: 
- застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, щодо 
організації і функціонування системи зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства; 
- використовувати основні положення законодавства 
України з регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства; 
- використовувати основні положення міжнародних 
конвенцій, угод тощо, до яких приєдналась Україна щодо 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності; 
- укладати зовнішньоекономічні контракти згідно з діючою 
нормативно-правовою базою; 
- визначати види та методи регулювання ЗЕД; 
- застосовувати процедуру митного оформлення товарів;  
- визначати переваги видів транспортування товарів в ЗЕД; 
- застосовувати міжнародні правила «Інкотермс 2010»; 
- визначати структуру зовнішньоекономічного контракту;  
- визначати ефективність укладання експортно-імпортних 
угод та зовнішньоекономічної діяльності підприємства в 
цілому;  
- враховувати специфіку механізму зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства на сучасному етапі;  
- застосовувати методи оцінки тенденцій, суперечностей та 
доцільності діяльності у визначенні головних напрямків 
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зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних 
форм власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності;  
- враховувати специфіку запровадження різних форм виходу 
підприємства на зовнішній ринок та розраховувати їх 
ефективність; 
- організувати роботу підприємства-суб'єкта ЗЕД України з 
митницею;  
- за результатами аналізу законодавчих та нормативних актів 
України, за допомогою зіставлення та порівняння приймати 
професійні рішення, адекватні державній 
зовнішньоекономічній політиці;  
- презентувати результати власних теоретичних і 
практичних досліджень з проблем зовнішньоекономічної 
діяльності. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

 
Немає 
 
 
50 студентів 
 
 
Теми лекцій та практичних занять 
1. Загальні поняття та нормативно-правові основи ЗЕД 
2. Зовнішньоекономічні комерційні операції  
3. Зовнішньоекономічний контракт: структура та основи 
укладання 
4. Оцінка ефективності зовнішньоекономічних зв’язків 
підприємств України 
5. Правові основи та історичний розвиток митної справи в 
Україні 
6. Основи митного оформлення товарів  
7. Валютне регулювання ЗЕД підприємств в Україні 
8. Основи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств України 
9. Іноземні інвестиції в зовнішньоекономічній діяльності 
10. Розрахункове забезпечення ЗЕД підприємств 
11. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних угод 
12. Особливості надання послуг в системі ЗЕД підприємств 
України  
13. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому 
ринку  
14. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств в умовах 
глобалізації міжнародної економіки 
 
Українська, англійська 
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Назва дисципліни 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (ЗЕД 
підприємства) 
 

Викладач  

Лобунець Вікторія Іллівна 
Кандидат економічних наук, 
доцентр кафедри публічнорго управління, адміністрування 
та міжнародної економіки 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

3курс, 6 семестр 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання: 
- господарських, економічних, правових, фінансових, 

валютних відносин у сфері економічної діяльності між 
підприємствами України, суб’єктами ЗЕД та іноземними 
фірмами; 

- форм та методів діяльності підприємств на зовнішньому 
ринку; 

- зовнішньоекономічної політики держави та методів 
регулювання ЗЕД; 

- принципів здійснення зовнішньоекономічних та валютних 
операцій;  
- методики розрахунку ефективності укладання експортно-
імпортних угод та зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства в цілому;  
- механізму організації роботи підприємства-суб'єкта ЗЕД 
України, в тому числі з митницею;   
- специфіки роботи відділу ЗЕД підприємства-суб'єкта ЗЕД 
України;  
- структури зовнішньоекономічного контракту та 
особливостей застосовувати міжнародниі правил «Інкотермс 
2010». 
Вміння: 
- сформувати цілісну сутність поняття 

«зовнішньоекономічна діяльність» та його особливості в 
умовах глобалізації світової економіки; види, етапи 
здійснення й особливості реалізації зовнішньоекономічних 
операцій суб'єктів ЗЕД України; 
- за допомогою зіставлення та порівняння приймати 
професійні рішення, адекватні міжнародній державній 
економічній політиці; 
- використовувати основні положення законодавства 

України з регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства; 

- використовувати основні положення міжнародних 
конвенцій, угод тощо, до яких приєдналась Україна щодо 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

- укладати зовнішньоекономічні контракти згідно з діючою 
нормативно-правовою базою; 
- визначати види та методи регулювання ЗЕД;  
- застосовувати процедуру митного оформлення товарів;  
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- визначати переваги видів транспортування товарів в ЗЕД; 
- застосовувати міжнародні правила «Інкотермс 2010»; 
- визначати структуру зовнішньоекономічного контракту;  
- визначати ефективність укладання експортно-імпортних 
угод та зовнішньоекономічної діяльності підприємства в 
цілому;  
- враховувати специфіку механізму функціонування 

зовнішньоекономічної  діяльності підприємства в Україні на 
сучасному етапі;  
- застосовувати методи оцінки тенденцій, суперечностей та 
доцільності діяльності у визначенні головних напрямків 
зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних 
форм власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності;  
- враховувати специфіку запровадження різних форм виходу 
на зовнішні ринки; розраховувати показники ефективності 
зовнішньої діяльності; 
- організувати роботу підприємства-суб'єкта ЗЕД України, в 
тому числі з митницею;   
- організувати роботу відділу ЗЕД підприємства-суб'єкта 
ЗЕД України;  
- презентувати результати власних теоретичних і 
практичних досліджень з проблем зовнішньоекономічної 
діяльності. 

 
Опис дисципліни 

 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

 
Немає 
 
50 студентів 
 
Теми лекцій та практичних занять 
1. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст і 
завдання курсу. 
2. Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю. 
3. Загальна характеристика і основні напрямки розвитку ЗЕД 
в Україні. 
4. Система інститутів та інструментів регулювання ЗЕД. 
5. Валютне регулювання та валютні операції в 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. 
6. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. 
7. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні 
підприємства. 
8. Зовнішньоторговельні операції: суть, зміст і види. 
9. Міжнародні фінансові організації. 
10. Організація діяльності міжнародних товарних ринків. 
11. Структура і зміст міжнародного контракту. 
12. Організація і технологія транспортних перевезень. 
13. Економічна ефективність зовнішньоекономічної 
діяльності. 
14. Практика ведення комерційних переговорів, пошуку і 
перевірки ділових партнерів. 
Українська, англійська 
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Назва дисципліни 
Управління ризиками в міжнародному бізнесі 
 

Викладач  

Лобунець Вікторія Іллівна 
Кандидат економічних наук, 
доцентр кафедри публічнорго управління, адміністрування 
та міжнародної економіки 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

5 курс, 1 семестр 
 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання: 
- основ теорії ризику та практичне її використання в великих 
економічних системах в умовах невизначеності та ризику; 
- знань по головним питанням теорії прийняття рішень з 
урахуванням економічного ризику, реалізація яких  потребує 
удосконалення або перегляду стратегії діяльності суб’єктів 
управління; 
- методів оцінки ризиків, які дають змогу оцінити рівень 
конкретного виду ризику за певним напрямком 
підприємницької діяльності та визначити конкретні шляхи 
його зниження. 
- основ прийняття ефективних управлінських рішень в 
ситуаціях невизначеності та ризику.  
 
Вміння: 
- ефективно вирішувати складні задачі в сфері 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності з 
використанням новітніх методик щодо глобальних 
тенденцій розвитку європейських та світових цінностей, 
аналізувати та оцінювати ризики їх розвитку;  
- приймати рішення в умовах змін зовнішнього та 
внутрішнього середовища функціонування підприємства, 
виявляти загальні джерела ризиків у зовнішньоекономічній 
діяльності;  
- виявляти міжнародно-економічні й дипломатичні 
ризики, що потрапляють у фокус професійної діяльності; 
- аналізувати сучасні тенденції економічного розвитку 
світової цивілізації, виявляти джерела виникнення ризиків;  
- проводити комплексні дослідження і моніторинг 
світових і регіональних ринків товарів та послуг, виявляти 
ризики, оцінювати абсолютні втрати від ризиків, імовірність 
їх виникнення, розраховувати показники ефективності 
управління ризиками,  
- виявляти транспортні ризики відповідно до 
міжнародних стандартів класифікації транспортних 
ризиківта їх уникнення; 
- оцінювати ступінь ризику, використовуючи 
статистичний метод, метод аналізу доцільності витрат, 
метод експертних оцінок. 
- розробляти варіанти антиризикових заходів;  
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- оцінювати валютні ризики, стратегії захисту від 
валютних ризиків, застосовувати сучасні методи 
страхування валютних ризиків. 
 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

 
емає 
 
 
50 студентів 
 
 
Теми лекцій та практичних занять 
1.Ризик як історична і економічна категорія. Джерела та 
види ризиків у зовнішньоекономічній діяльності. 
2.Теорії ризиків, їх розвиток. Глобальні загрози та джерела 
ризиків у міжнародному бізнесі. 
3. Ризик-менеджмент в міжнародному бізнесі. 
4. Якісний та кількісний аналіз економічного ризику. 
Методи аналізу ступеня ризику.  
5. Методи кількісної оцінки ступеня ризику: аналітичний 
метод; метод використання аналогів. Комплексна оцінка 
ризиків. 
6. Методи кількісної оцінки ступеня ризику: статистичний 
метод, метод аналізу доцільності витрат, метод експертних 
оцінок. Характеристика експертних процедур. 
7. Транспортні ризики і міжнародний стандарт класифікації 
транспортних ризиків. 
8. Поняття маркетингового (реалізаційного) ризику. Збутові 
ризики.  
9. Ризики взаємодії з контрагентами і партнерами в процесі 
організації продажу продукції (послуг). Ризики 
непередбаченої конкуренції. 
10. Поняття фінансових ризиків. Ризики, пов'язані з 
купівельною спроможністю грошей: валютні, інфляційні, 
дефляційні. 
11. Особливості управління фінансовими ризиками. 
Антикризове управління  міжнародними фінансами. 
12. Страхування ризиків в міжнародному бізнесі. 
Страхування вантажів при експортно-імпортних операціях. 
Страхування експортних кредитів. Хеджування. 
13. Управління валютними ризиками. Пошук оптимальних 
рішень з питань вибору валюти ціни контракту. Методи 
прогнозування плаваючих валютних курсів 
14. Оцінка ефективності методів управління ризиками. 
 
Українська, англійська 

 
  

100 

 

Назва дисципліни Антимонопольне регулювання і контроль  

Викладач  

Арбузова Тетяна Василівна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри публічного управління, адміністрування 
та міжнародної економіки 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

Магістратура, 2 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей 
та відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- сутності ринку, його структури, суб'єктного складу, меж, 
становища господарюючих суб'єктів на ринку; 
- суб'єктів конкуренції, їх видів та особливостей поведінки 
на ринку; 
- механізму організаційно-економічного та правового 
регулювання відносин у сфері конкуренції та монополій; 
- змісту та видів антимонопольної політики держави, 
умов і форм її реалізації; 
- інститутів, засобів антимонопольного регулювання та 
контролю, актів антимонопольних органів; 
- сутності та форм недобросовісної конкуренції, заходів 
запобігання та боротьби з нею; 
- інструментарію державного антимонопольного 
контролю за економічною концентрацією та узгодженими 
діями суб’єктів господарювання; 
- видів та сутності порушень законодавства про захист 
економічної конкуренції та законодавства про захист від 
недобросовісної конкуренції; 
- наслідків за порушення законодавства про економічну 
конкуренцію; 
- суб'єктів монополій та особливостей регулювання їх 
діяльності, механізму державного контролю у сфері 
природних монополій; 
- організаційних та правових заходів щодо захисту галузей 
української економіки і окремих господарюючих суб'єктів 
України від несприятливого впливу іноземної конкуренції.  
Вміння 
- аналізувати ринок, його структуру, обсяг, суб'єктний 
склад, продуктові та географічні межі, становище 
суб’єктів господарювання на ринку; 
- визначати ринковий потенціал суб’єктів 
господарювання; 
- визначати монопольне (домінуюче) становище суб’єктів 
господарювання на ринку; 
- здійснювати оцінку поведінки суб'єктів економічної 
конкуренції; 
- виявляти факти недобросовісної конкуренції, 
застосовувати заходи запобігання та боротьби з нею; 
- аналізувати факти додержання законодавства про захист 
економічної конкуренції; 
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- брати участь у підготовці документації щодо надання 
державними органами дозволу суб’єктам господарювання 
на узгоджені дії, концентрацію; 
- узагальнювати практику реалізації окремих норм 
антимонопольного законодавства та робити відповідні 
висновки; 
- застосовувати навички та знання, набуті при вивченні 
теоретичного матеріалу до конкретних життєвих ситуацій. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій 
Тема 1. Конкуренція в економічному розвитку держави  
Тема 2. Загальна характеристика конкурентного та 
антимонопольного права  
Тема 3. Антиконкурентна діяльність та її види  
Тема 4. Недобросовісна конкуренція  
Тема 5. Державний контроль за концентрацією та 
узгодженими діями  
Тема 6. Державне регулювання природних монополій  
Тема 7. Відповідальність за порушення норм 
конкурентного та антимонопольного законодавства  
Тема 8. Захист підприємців України від несприятливої 
іноземної конкуренції  
 
Теми практичних занять 
Тема 1. Поняття та види конкуренції  
Тема 2. Ринок: поняття та структура  
Тема 3. Поняття, система і завдання антимонопольного 
регулювання  
Тема 4. Законодавство про конкуренцію і регульовані 
монополії 
Тема 5. Суб'єкти конкуренції  
Тема 6. Антимонопольні органи України  
Тема 7. Монополістична діяльність та її види  
Тема 8. Недобросовісна конкуренція  
Тема 9. Державний антимонопольний контроль за 
економічною концентрацією на товарних ринках  
Тема 10. Відповідальність за порушення законодавства 
про конкуренцію на товарних і фінансових ринках  
Тема 11. Захист підприємців України від несприятливої 
іноземної конкуренції  
Тема 12. Суб'єкти монополій та органи регулювання їх 
діяльності 
Тема 13. Засоби регулювання монополій  
 
Українська 
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Назва дисципліни 
 

 
Планування в публічному секторі економіки 

Викладач  Білик Ольга Володимирівна 
Кандидат економічних наук, 
асистент кафедри публічнорго управління, адміністрування 
та міжнародної економіки 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

3 курс, 5 семестр 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
Спеціальність:  
-Публічне управління та адміністрування 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання: 
– предметної сфери та методологічних основ стратегічного 
планування;  
– основних завдань дисципліни;  
–  алгоритму розроблення стратегічного плану;  
–  складових системи стратегічного планування в Україні;  
– особливостей розроблення стратегій регіонального 
розвитку;  
– сутності розроблення державних цільових програм;  
– можливостей використання в стратегічному  плануванні  
публічного сектора.  
Вміння:  
–  володіння навичками формулювання проблем, цілей і  
завдань планування в публічному секторі;  
– використання методики аналізу внутрішнього і  
зовнішнього середовища об’єкта планування;  
–  організації планової роботи суб’єкта планування;  
–  презентації стратегічного плану об’єкта планування;  
– виявлення перспективних напрямів розвитку об’єкта 
планування. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій та практичних занять 
1. Атрибутивні та функціональні особливості публічної сфери в 
Україні.  
2. Основні поняття та нормативно-правове забезпечення 
планування в публічній сфері 
3. Технології розробки планів у сфері публічного управління 
4. Моніторинг та реалізація оцінювання планів у публічній 
сфері 
5. Управління проектами як засіб реалізації публічної 
політики 
6. Управління проектами у публічній сфері 
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Мова викладання 

7. Вплив глобалізації на планування розвитку громад 
8. Інноваційні підходи в залученні громади до процесів 
планування місцевого розвитку територіальних громад   
9. Діагностика стану територіальної громади як основа 
планування її розвитку 
10. Стратегічне планування розвитку громади         
11. Моніторинг та оцінювання в стратегічному плануванні 
територіальної громади     
12. Планування просторового розвитку територіальної 
громади 
 
Українська, англійська 
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Назва дисципліни 
 

 
Організація виробництва 

Викладач  Білик Ольга Володимирівна 
Кандидат економічних наук, 
асистент кафедри публічного управління, адміністрування та 
міжнародної економіки 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

3 курс, 5 семестр 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
Спеціальність:  
- Економіка 
- Облік і оподаткування  
-Фінанси, банківська справа та страхування 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання: 
- нормативно-правової бази створення та функціонування 
сільськогосподарських підприємств та об’єднань різних 
форм власності;  
- наукові основи організації сільськогосподарського 
виробництва;  
- методи раціонального використання виробничого 
потенціалу сільськогосподарського підприємства;  
- методи планування економічного і соціального їх розвитку;  
- організацію різних галузей в сільськогосподарських 
підприємствах;  
- організацію виробничо-економічних зв’язків сільсько-
господарських підприємств з іншими сферами АПК в 
умовах ринкових відносин;  
- наукові основи організації сільськогосподарського 
виробництва в ринкових умовах господарювання;  
-організаційно-економічні основи сільськогосподарських 
підприємств різних організаційно-правових форм, питання 
ефективного використання виробничого потенціалу 
підприємств;  
- раціональні форми організації та оплати праці.  
Вміння: 
- обґрунтовувати раціональну, економічно вигідну 
спеціалізацію та розміри сільськогосподарських 
підприємств і їх підрозділів;  
- визначати раціональну організацію виробництва в різних 
галузях підприємств;  
- підводити підсумки виробничо-фінансової діяльності 
сільськогосподарських  підприємств та їх підрозділів;  
-визначати найбільш пріоритетні варіанти досягнення 
високої ефективності виробничої діяльності та соціального 
розвитку колективів сільськогосподарських підприємств;  
- накреслювати реальні шляхи досягнення високих темпів 
підвищення продуктивності праці, зниження матеріально-
фінансових і трудових витрат на одиницю продукції,  
- розробляти раціональну структуру посівних площ, 
планувати урожайність сільськогосподарських культур та 
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продуктивність тварин;  
- складати план помісячного та річного обороту стада 
худоби;  
- складати технологічні карти вирощування 
сільськогосподарських культур та виробництва продукції 
тваринництва;  
- розраховувати норми праці та розцінки її оплати; 
- розраховувати собівартість одиниці продукції галузей 
рослинництва та тваринництва;  
- узагальнювати передовий досвід і впроваджувати його у 
виробництво. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій та практичних занять 
1. Предмет, методи і завдання дисципліни. Організаційні 
основи АПФ. 
2. Організація нормування праці в сільському господарстві 
3. Організація використання трудових ресурсів та форми і 
системи оплати праці в сільськогосподарських 
підприємствах  
4. Організація виробничих процесів в рослинництві 
5. Організація виробничих процесів в тваринництві 
6. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств, їх 
розміри і поєднання галузей 
7. Організація раціонального використання основних 
засобів. 
8. Організація матеріально-технічного забезпечення 
аграрних  підприємств 
 
Українська, англійська 
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Назва дисципліни 
 

 
Організація і планування виробництва 

Викладач  Білик Ольга Володимирівна 
Кандидат економічних наук, 
асистент кафедри публічнорго управління, адміністрування 
та міжнародної економіки 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

3 курс, 6 семестр 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
Спеціальність:  
- Менеджмент 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання: 
- нормативно-правової бази створення та функціонування 
сільськогосподарських підприємств та об’єднань різних 
форм власності;  
- наукові основи організації сільськогосподарського 
виробництва;  
- методи раціонального використання виробничого 
потенціалу сільськогосподарського підприємства;  
- методи планування економічного і соціального їх розвитку;  
- організацію різних галузей в сільськогосподарських 
підприємствах;  
- організацію виробничо-економічних зв’язків сільсько-
господарських підприємств з іншими сферами АПК в 
умовах ринкових відносин;  
- наукові основи організації сільськогосподарського 
виробництва в ринкових умовах господарювання;  
-організаційно-економічні основи сільськогосподарських 
підприємств різних організаційно-правових форм, питання 
ефективного використання виробничого потенціалу 
підприємств;  
- раціональні форми організації та оплати праці.  
Вміння: 
- обґрунтовувати раціональну, економічно вигідну 
спеціалізацію та розміри сільськогосподарських 
підприємств і їх підрозділів;  
- визначати раціональну організацію виробництва в різних 
галузях підприємств;  
- підводити підсумки виробничо-фінансової діяльності 
сільськогосподарських  підприємств та їх підрозділів;  
-визначати найбільш пріоритетні варіанти досягнення 
високої ефективності виробничої діяльності та соціального 
розвитку колективів сільськогосподарських підприємств;  
- накреслювати реальні шляхи досягнення високих темпів 
підвищення продуктивності праці, зниження матеріально-
фінансових і трудових витрат на одиницю продукції,  
- розробляти раціональну структуру посівних площ, 
планувати урожайність сільськогосподарських культур та 
продуктивність тварин;  
- складати план помісячного та річного обороту стада 
худоби;  
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- складати технологічні карти вирощування 
сільськогосподарських культур та виробництва продукції 
тваринництва;  
- розраховувати норми праці та розцінки її оплати; 
- розраховувати собівартість одиниці продукції галузей 
рослинництва та тваринництва;  
- узагальнювати передовий досвід і впроваджувати його у 
виробництво. 
 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій та практичних занять 
1. Предмет, методи і завдання дисципліни. Організаційні 
основи АПФ. 
2. Організація нормування праці в сільському господарстві 
3. Організація і планування використання трудових ресурсів 
та форми і системи оплати праці в сільськогосподарських 
підприємствах  
4. Організація і планування виробничих процесів в 
рослинництві 
5. Організація і планування виробничих процесів в 
тваринництві 
6. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств, їх 
розміри і поєднання галузей 
7. Організація і планування раціонального використання 
основних засобів. 
8. Організація і планування матеріально-технічного 
забезпечення аграрних  підприємств 
 
Українська, англійська 
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Назва дисципліни 
 

Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства 

Викладач  Білик Ольга Володимирівна 
Кандидат економічних наук, 
асистент кафедри публічнорго управління, адміністрування 
та міжнародної економіки 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

5 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
Спеціальність:  
- Менеджмент ЗЕД 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знати: 
- сутність і значення конкуренції, види конкурентних 
середовищ, фактори впливу на конкуренцію; 
- основні конкурентні переваги та засоби досягнення їх 
конкретною організацією (підприємством) залежно від 
ситуації, що складається; 
- базові різновиди конкурентних стратегій, основні типи 
ринків і відповідні їм ефективні стратегії конкуренції; 
- сутність загальної конкуренції управління 
конкурентоспроможністю підприємства та специфічні 
особливості управління конкурентоспроможністю організації 
різного рівня. 
Вміти:  

- аналізувати міжнародне конкурентне середовище 
підприємства та оцінювати позиції організації 
(підприємства) у конкурентному середовищі;  
- проводити діагностику та ревізію поточної 
конкурентної стратегії; 
- здійснювати аналіз конкурентних переваг, якими 
володіє організація, та визначати ті, що мають бути 
досягнутими в майбутньому для підвищення 
конкурентоспроможності; 
- виконувати розрахунки, пов’язані з оцінюванням 
ступеня інтенсивності конкуренції; 
- визначати та конкретизувати функції управління 
міжнародною конкурентоспроможністю організацій різного 
рівня. 

 
Опис дисципліни 

 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій та практичних занять 
1. Конкуренція в системі ринкової економіки 
2. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому 
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Мова викладання 

ринку  
3. Фактори забезпечення міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства 
4. Аналіз і оцінювання міжнародної 
конкурентоспроможності  
5. Мікростратегії міжнародної конкурентоспроможності  
6. Система управління конкурентоспроможністю 
підприємства на світовому ринку  
7. Конкурентоспроможність галузей у світовому 
господарстві 
8. Особливості міжнародної конкурентоспроможності 
регіонів 
9. Сучасні моделі конкурентоспроможності національних 
економік 
10. Регулювання конкуренції на національному і 
міжнародному рівнях 
11. Конкурентоспоможність в умовах глобалізації 
 
Українська, англійська 
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Назва дисципліни 

 
Міжнародні економічні інтеграційні об'єднання  
 

Викладач  Поліщук Світлана Петрівна 
Кандидат економічних наук, 
Асистент  кафедри публічного управління, адміністрування 
та міжнародної економіки 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

Магістр,  3 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
Спеціальності:  
-Публічне управління та адміністрування 
- Менеджмент (спеціалізація "Менеджмент ЗЕД") 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент 
повинен: 
Знати: 
- сутність та концепції міжнародної економічної інтеграції 
як складової частини сучасних міжнародних економічних 
відносин та комплексного економічного явища, в якому 
поєднуються і реалізуються національні і спільні економічні 
інтереси суб’єктів, що інтегруються; 
- принципи, форми та міжнародні правові засади 
міжорганізаційного, субрегіонального і міжрегіонального 
економічного інтегрування, сучасні особливості і тенденції 
його розвитку; 
- економічні, правові та інституційно-політичні механізми 
регулювання процесів міжнародної економічної інтеграції; 

 - сутність міжнародних економічних організацій; 
 - роль міжнародних економічних організацій в 
світогосподарських процесах; 

 - функції та завдання міжнародних економічних організацій; 
 - історію виникнення та етапи розвитку міжнародних 
організацій; 

 - міжнародно-правову базу, що забезпечує та регулює 
діяльність міжнародних організацій як суб’єктів 
міжнародних відносин; 

 - основні поняття, терміни та категорії, що складають суть 
теорії міжнародних організацій; 

 - поняття, ознаки та види міжнародних організацій; 
 - основні принципи та механізми функціонування 
міжнародних організацій; 

 - механізми та основні напрями співробітництва України з 
міжнародними організаціями; 

 - очікувані ефекти та прогнозовані наслідки міжнародної 
економічної інтеграції соціально-економічних систем; 

 - особливості функціонування та діяльності міжнародних 
міжурядових регіональних організацій; 

 - функції та роль міжнародних неурядових організацій в 
сучасній системі міжнародних відносин; 

 - ступінь взаємовідносин України з МВФ та групою 
Всесвітнього банку; 

 - стратегію ЄБРР щодо України тощо. 
Вміти:  
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- оцінювати пріоритети та переваги інтеграції України до 
світового економічного простору; 
- формулювати власні погляди щодо переваг та загроз 
міжнародної економічної інтеграції. 

 - оцінити ступінь взаємовідносин України з міжнародними 
економічними організаціями; 

 - окреслити шляхи та напрями подальшого співробітництва 
України з міжнародними економічними організаціями; 

 - здійснювати оцінювання рівня впливу факторів розвитку 
міжнародних економічних відносин; 

 - аналізувати механізми та форми співробітництва між 
країнами в торговельній, науково-технічній, інвестиційній, 
валютно-фінансовій і кредитній сферах;  

 - аналізувати та обґрунтовувати доцільність участі країни в 
інтеграційних процесах; 

 - визначати ефективність діяльності міжнародних 
організацій;  
- самостійно використовувати новітні підходи до оцінки 
ефективності міжнародної економічної інтеграції; 
- аналізувати роль та місце господарюючих суб’єктів у 
міжнародних інтеграційних процесах;  
- використовувати емпіричний та статистичний аналіз стану 
міжнародного середовища для обґрунтування стратегії 
інтеграції підприємств; 
- використовувати набуті знання для самостійного аналізу 
міжнародних інтеграційних процесів та прийняття на цій 
основі оптимальних управлінських рішень; 
- збирати, аналізувати і використовувати необхідну 
інформацію для оцінки тенденцій розвитку міжнародної 
економічної інтеграції та прийняття на цій основі 
оптимальних управлінських рішень; 
- оцінювати вплив на розвиток міжнародних інтеграційних 
процесів різноманітних політичних, соціальних, 
економічних та технологічних чинників; 
- аналізувати роль та місце господарюючих суб’єктів у 
розвитку міжнародних інтеграційних процесів; 

 - застосовувати отриманні знання для вирішення практичних 
завдань, пов’язаних із здійсненням зовнішньополітичного 
курсу України, зміцнення її авторитету та позицій на 
світовій арені в рамках своєї професійної діяльності. 
 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій та практичних занять 
1. Сутність та особливості процесів міжнародної економічної 
інтеграції соціально-економічних систем. 
2. Концептуальні засади міжнародної економічної інтеграції. 
3. Міжнародна економічна інтеграція підприємств як форма 
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Мова викладання 

взаємодії господарюючих суб’єктів. 
4. Стратегічне управління процесами міжнародної 
економічної інтеграції підприємств.  
5. Міжнародні економічні організації в системі регулювання 
МЕВ 
6. Механізм функціонування міжнародних економічних 
організацій 
7. ООН і міжнародне економічне співробітництво 
8. Міждержавні економічні організації загальної компетенції 
9. Міжнародні неурядові економічні організації 
10. Міждержавні організації з регулювання економічних 
відносин на галузевому рівні 
11. Організації з регулювання в соціальній сфері 
12. Міжнародні економічні організації та регулювання 
світової торгівлі 
13. Міжнародні валютно-фінансові організації 
14. Міждержавні галузеві організації та об’єднання 
підприємців 
15. Особливості регіональної економічної інтеграції. 
16. Україна в міжнародних економічних організаціях 
 
 
Українська, англійська 
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Назва дисципліни 
Публічні дебати та ведення переговорів 
 

Викладач  

Поліщук Світлана Петрівна 
Кандидат економічних наук, 
асистент кафедри публічного управління, адміністрування та 
міжнародної економіки 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

Магістр, 3 семестр 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент 
повинен: 
Знати: 
- роль та місця усного ділового спілкування в управлінні й 

адмініструванні; 
 - форми, види публічних виступів, вимог до їх організації 

та методології ведення; 
- практичні прийоми організації ефективного публічного 

мовлення та можливості доречного їх застосування; 
- основні прийоми впливу на співрозмовника з метою 

переконання в процесі, переговорів, круглих столів, прес-
конференцій, дебатів; 

- техніки  встановлення професійних контактів та 
розвинутим професійним спілкуванням; 

- основні норми усного публічного мовлення в сфері 
управління та адміністрування; 

- особливості дебатів як форми ділової комунікації; 
- етапи підготовки та проведення дебатів; 
- структуру публічної промови та види промов; 
- способи вирішення проблем під час спілкування, в тому 

числі під час дебатів; 
- основні протокольні вимоги щодо офіційного спілкування; 
- практичні навички ведення ділових, неформальних озмов і 
ведення переговорів з вітчизняними та іноземними 
партнерами; 
- всі види можливих варіантів ведення неформальних 

прийомів. 
Вміти: 
- керувати колективом у галузі міжнародних відносин, 

толерантно сприймаючи соціальні, ментальні, етнічні, 
релігійно-конфесійні та культурні відмінності; 

- вести діалог, листування, переговори з вітчизняними та 
іноземними суб'єктами у межах поставлених задач для 
рішення професійних питань; 

- формувати та складати тексти виступів різних видів 
відповідно до комунікативної ситуації; 

- пояснити типові проблеми, які виникають в процесі 
дебатів; 

- застосовувати особливості позитивної критики, які 
виникають під час спілкування; 
- застосовувати методи мовного та позамовного впливу на 
аудиторію; 
- виробити індивідуальний ораторський стиль ; 
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- володіти методами ділового спілкування в 
інтернаціональному середовищі, використовувати 
особливості ділової культури зарубіжних країн; 
- володіти навичками публічних виступів як перед 
українською, так і перед зарубіжною аудиторією; 
- структурувати й інтегрувати знання з різних галузей 
професійної діяльності та готовністю творчо 
використовувати ці знання під час рішення професійних 
задач; 
- моделювати спілкування з різними людьми й аудиторіями; 
- будувати тактику виступу й аргументації; 
- правильно підбирати й застосовувати інтонаційно-виразні 
засоби мовлення; 
- володіти усною діалогічною та письмовою комунікацією; 
-  організовувати комунікативні взаємозвязки в органах 
публічної влади та між органами публічної влади і 
громадянським суспільством у ході розробки та реалізації 
управлінських рішень; 
- отримати необхідні знання з питань організації різних 
видів прийомів і набути практичних навичок поводження на 
таких заходах; 
- організувати власний діловий гардероб відповідно 
допротокольних вимог, а також формувати ефективний 
діловий стиль; 
- налагодити та підтримувати контактів з представниками 
різних культурних осередків світу та напрацювання 
поведінкових моделей у різноманітних складних ситуаціях 
міжнародного бізнесу; 
- досконало володіти загальними відомостями стосовно 
ділових та дипломатичних церемоній; 
 - володіти методами не вербального спілкування. 
 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
Теми лекцій та практичних занять 
1. Теоретико–методологічні основи формування ділових 
переговорів. 
2. Ділове спілкування: поняття, особливості. Функції та рівні 
ділової комунікації. 
3. Міжнародні переговори: поняття, концепції, класифікація, 
функції.  
4. Підготовка до порядок ведення міжнародних переговорів. 
5. Переговори як комунікативний процес.  Планування та 
протокольні питання зустрічі та прийому зарубіжних 
делегацій. 
6. Психологічні особливості проведення переговорів у 
професійній діяльності. 
7. Публічний виступ як комунікативний процес. Методика 
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Мова викладання 

підготовки до публічного виступу. 
8. Особливості дебатів як форми комунікації, теоретичні та 
історичні основи. 
9. Дебати, дискусія, полеміка та диспут як різновиди 
публічної суперечки. Проблемні ситуації і способи їх 
вирішення. 
10. Правила проведення дебатів, основні елементи. 
Критика в дебатах: характеристика позитивної та негативної 
критики. 
11. Техніки ділового спілкування. Вербальні та невербальні 
засоби. 
12. Базові етикетні правила ділового спілкування. 
13. Ділова атрибутика. Візитні картки як засіб ділового 
спілкування. 
14. Крос-культурна поведінка в бізнесі. 
15. Аналіз результатів переговорів та виконання досягнутих 
домовленостей. 
 
Українська, англійська 
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Назва дисципліни Державне регулювання економіки 

Викладач  

Арбузова Тетяна Василівна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри публічного управління, адміністрування 
та міжнародної економіки 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

4 курс, 1 семестр 
3 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей 
та відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
- необхідності і причин втручання держави в економіку;  
- можливостей практичного застосування теоретичних 
моделей та принципів, реалізації механізмів державного 
регулювання;  
- світового досвіду державного регулювання економіки 
та можливостей його застосування в Україні;  
- основ макроекономічного планування, програмування 
та прогнозування;  
- основних форм впливу держави на соціально-
економічний розвиток;  
- грошово-кредитних та фіскальних засобів та 
інструментів ДРЕ та можливості їх використання у 
практичній діяльності;  
- основних видів державної економічної політики;  
- специфіки макроекономічного галузевого регулювання.  
Вміння 
- володіти методикою складання планів, прогнозів та 
програм соціально-економічного розвитку;  
- аналізувати механізм прийняття рішень органами влади 
та управління;  
- застосовувати аналітичні методи оцінки аналізу регіонів, 
економіки в цілому;  
- розробляти рекомендації для органів влади та 
управління щодо підвищення ефективності державної 
економічної політики у поточному періоді та на 
перспективу;  
- визначати межі державного втручання у функціонування 
економіки, виходячи із реальної економічної, політичної, 
соціальної ситуації в країні.  

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
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Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

Теми лекцій 
1. Державне регулювання як метод управління 
економікою 
2. Основи методології та організації державного 
регулювання економіки 
3. Стратегія соціально-економічного розвитку країни 
4. Фінансово-кредитне регулювання економіки  
5. Кон’юнктурна, структурна та інвестиційна політика 
держави 
6. Державне регулювання науково-технічної та 
інноваційної діяльності  
7. Підприємництво як об'єкт державного регулювання 
8. Державне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності  
9. Державне регулювання розвитку основних галузей 
економічної діяльності 
10. Соціальна політика держави  
11. Державне регулювання природоохоронної діяльності  
12. Державне регулювання розвитку регіонів  
 
Теми практичних занять 
1.  Об'єктивна потреба, теоретичні та організаційні основи 
державного регулювання економіки.  
2. Стратегія соціально-економічного розвитку країни. 
Прогнозування в системі державного регулювання 
економіки 
3.  Макроекономічне програмування та планування в 
системі державного регулювання економіки 
4.  Фінансово-бюджетне та грошово-кредитне 
регулювання економіки. 
5. Державне регулювання цін та інфляції 
6. Кон’юнктурна, структурна та інвестиційна політика 
держави 
7. Науково-технічна та інноваційна політика держави  
8.  Державне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності  
9. Державне регулювання підприємництва 
10. Державне регулювання розвитку основних галузей 
економіки 
11. Державне регулювання розвитку соціальної сфери 
12. Державне регулювання природоохоронної діяльності  
13. Державне регулювання економіки регіонів  
 
Українська, англійська  
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Назва дисципліни 

Міжнародні економічні відносини 
(відповідно до Галузевих стандартів, чинних до 2016 р., 
дисципліна вважалася нормативною (обов’язковою) у 
підготовці студентів спеціальності «Менеджмент» - цикл 
професійної та практичної підготовки)  

Викладач  

Арбузова Тетяна Василівна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри публічного управління, адміністрування та 
міжнародної економіки 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

2 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
-  суті МЕВ, взаємозвязків їх форм, суб’єктів та рівнів, їх 
еволюції, чинників розвитку; 
- основних принципів та законів функціонування та 
регулювання міжнародної економічної системи; 
- форм, методів і мехвнізмів регулювання міжнародної 
торгівлі; 
- процесів міжнародного поділу праці, спеціалізації та 
кооперування; 
- процесів міжнародної міграції робочої сили та руху 
капіталів; 
- основні питання та проблеми функціонування світової 
валютної системи, методології міжнародних розрахунків; 
- логіки, напрямів та форм розвитку процесів міжнародної 
економічної інтеграції; 
- особливостей діяльності міжнародних економічних 
організацій; 
- напрямів міжнародного науково-технічного обміну, 
методів бізнес-інжинірингу, сиситемних інновацій; 
- сучасних процесів трансформації та глобалізації. 
Вміння 
- досліджувати основні форми розвитку міжнародних 
економічних відносин;  
- оцінювати найважливіші економічні події та явища 
світової економіки; 
- застосовувати інструментарій аналізу та давати 
обгрунтовані висновки щодо розвитку національних 
економік в умовах глобалізації та взаємодії з 
господарствами інших країн;   
- давати реальну оцінку світовим господарським явищам і 
процесам;   
- аналізувати і оцінювати економічне, політико-правове, 
соціально-культурне середовище та інфраструктуру МЕВ; 
- аналізувати ефективність функціонування міжнародної 
торгівлі, міжнародної міграції робочої сили і капіталу, 
міжнародної валютної системи і використовувати отримані 
знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності 
України. 
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- використовувати одержані знання у практичній 
зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи 
тенденції й перспективи розвитку міжнародних економічних 
відносин. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Немає 
 
 
25 студентів 
 
 
 
Теми лекцій 
1. Предмет і завдання дисципліни «Міжнародні економічні 
відносини» 
2. Світове господарство та особливості його розвитку 
3. Середовище міжнародних економічних відносин 
4. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва 
5. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних 
економічних відносин 
6. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг 
7. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче 
співробітництво 
8. Міжнародна міграція робочої сили 
9. Міжнародний науково-технічний обмін 
10. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові 
відносини 
11. Міжнародні кредитні відносини 
12. Міжнародна економічна інтеграція 
13. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 
економічному співробітництві і регулюванні міжнародних 
економічних відносин 
14. Проблеми інтеграції України до системи 
світогосподарських зв'язків 
 
Теми практичних занять 
1. Світове господарство та особливості його розвитку 
2. Еволюційні періоди формування міжнародних економічних 
відносин 
3. Середовище міжнародних економічних відносин 
4. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва 
5. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних 
економічних відносин 
6. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг 
7. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче 
співробітництво 
8. Міжнародна міграція робочої сили 
9. Міжнародний науково-технічний обмін 
10. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові 
відносини 
11. Міжнародні кредитні відносини 
12. Міжнародна економічна інтеграція 
13. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 
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Мова викладання 

економічному співробітництві і регулюванні міжнародних 
економічних відносин 
14. Проблеми інтеграції України до системи 
світогосподарських зв'язків 
 
Українська, англійська 
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Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Назва дисципліни Технічне регулювання 

Викладач  

Кепко Валентина Миколаївна 
кандидат  економічних наук, 
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

2 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 
–  законодавчі акти у сфері технічного регулювання; 
- особливості підходу до технічного регулювання в ЄС та 
Україні; 
– правила роботи із нормативними документами;  
– правила визначення ступеню гармонізації документів;  
– основи акредитації органів із проведення нотифікації і 
сертифікації продовольчих товарів;  
– процедури проведення нотифікації і сертифікації харчових 
продуктів; 
– основи нового підходу при проведенні оцінювання 
відповідності;  
– модульні підходи при оцінюванні відповідності;  
– особливості розробки проектів технічних регламентів;  
– основи і напрями гармонізації системи технічного 
регулювання України в умовах міжнародної співпраці. 
  
Вміння 
– користуватися покажчиками, стандартами, регламентами, 
законодавчими актами України; 
 – визначати ступінь їх гармонізації;  
– обирати схему сертифікації і алгоритм дій із її проведення;  
– оформляти документи, які подаються на акредитацію; 
– обирати орган із нотифікації і модулі для оцінювання 
відповідності; 
–  застосовувати модулі оцінки відповідності; 
–  проводити акредитацію органів з оцінки відповідності;  
– вміти розробляти технічні регламенти; 
–  проводити сертифікацію продукції та послуг; 
–  користуватися електронними базами нормативних 
документів міжнародних організацій, що займаються 
технічним регулюванням і оцінюванням 
відповідності. конкурентного середовища. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

«Товарознавство». 
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Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

  
25 студентів 
    
  
  
Теми лекцій 
1. Основні принципи і норми технічного регулювання на 
Україні . 
2. Технічне регулювання та підтвердження відповідності в 
Україні. 
3. Стандартизація як базовий елемент технічного 
регулювання. 
4. Національні стандарти як доказова база 
національних технічних регламентів. 
5. Взаємозв’язок оцінювання відповідності із 
стандартизацією, метрологією, сертифікацією. 
6. Модульний підхід в оцінюванні відповідності. Порядок 
проведення. 
7.  Основи управління якістю Сертифікація та її роль в 
управління якістю продукції. 
8. Атестація виробництва. 
9.  Ринковий нагляд і контроль. 
10. Міжнародний досвід оцінювання відповідності і сучасні 
напрямки його розвитку.  
  
Теми практичних занять 
1.Методичні основи технічного регулювання. 
2. Стандартизація в сфері технічного регулювання. 
3. Технічні регламенти. Сутність. Порядок розробки. 
Особливості впровадження.   
4. Система вимірювання. 
5. Державна система стандартизації. 
6. Міжгалузеві системи стандартизації. 
7. Міжнародна стандартизація. 
8. Сертифікація та її роль в управлінні якістю продукції. 
9. Аналіз структури і особливостей технічних регламентів. 
Побудова проекту технічного регламенту на харчові 
продукти. 
10. Загальні вимоги до організації системи управління 
якістю. за стандартом ISO 9000:2015, IDT.  
  
Українська 
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Назва дисципліни Основи підприємництва 

Викладач  

Ткаченко Марина Володимирывна 
кандидат  с.-г. наук, 
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

5 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами 
таких знань і умінь: 
Знання 

– загальне поняття о бенчмаркінг; 
– мета та завдання бенчмаркінга; 
– типи, види та процеси бенчмаркінга; 
– етапи проведення бенчмаркінга; 
– психологічні аспекти проведення бенчмаркінга; 
– способи отримання інформації; 
– особливості застосування бенчмаркінга у інших 
країнах; 
– методи та способи оцінювання підприємницьких ідей 
та підприємницького середовища; 
– шляхи та напрями підвищення ефективності діяльності 
підприємства за допомогою використання бенчмаркінга. 

Вміння 
– чітко формувати мету і завдання, на основі інформації о 

підприємстві; 
– аналізувати бізнес-процеси; 
– формувати алгоритм дії, згідно поставленим цілям; 
– проводити аналіз конкурентному середовищу; 
– осуществляти планування та організацію основних етапів 

бенчмаркінга; 
– аналізувати критерії моделі удосконалення; 
– володіти методами та програмними засобами обробки 

ділової інформації; 
– обосновивати   управленчески рішення; 
– володіти сучасними   технологіями управління 

персоналом; 
– проводити аналіз комерційної діяльності організації і 

використовувати його результати для підготування 
управленчиских рішень; 

– володіти навиками організації та планування 
бенчмаркінгу. 

 

Опис дисципліни 

 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
 
 

 
«Основи менеджменту», «Маркетінг».  
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Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

25 студентів 
  
  
 Теми лекцій 
1.Теоретичні основи бенчмаргінга; 
2.Основні види бенчмаргінга та їх особливості; 
3. Методи і види маркетингових досліджень; 
4. Конкурентний анализ; 
5. Організація бенчмаргінга; 
6. Особливості проведення бенчмаргінга в Україні та за 
кардоном; 
7. Економічний ефект від використання бенчмаргінга; 
  
Теми практичних занять 
1.Основні поняття бенчмаргінга, задачі та функції. Єтапи 
розвітку бенчмаргінга; 
2.Предпосилки проведення бенчмаргінга. Принципи по 
Г.Ватсану. Порівняльний анализ видів бенчмаргінга; 
3.Поняття та суть маркетингових досліджень. Етапи 
проведення маркетингових досліджень; 
4. Предпосилки проведення конкурентного аналізу. Основні 
поняття конкурентоспроможності об’єкта;  
5. Інструментарії бенчмаргінга, етапи организації 
бенчмаргінга; 
6. Особливості применіння бенчмаргінга в Україні та за 
кордоном. Правило використання бенчмаргінга; 
7. Види та форми економічного ефекту. Показники оцінки 
ефективності використання бенчмаргінга. Фактори успіху 
бенчмаркінгово пректу. 
  
Українська 
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Назва дисципліни Основи підприємництва 

Викладач  
Непочатенко Андрій Вікторович 
кавндидат  економічних наук, 
асистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Курс та семестр,  у 
якому планується  
вивчення дисципліни 

1 курс, 2 семестр  

Факультети, 
студентам яких 
пропонується 
вивчати дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік 
компетентностей та 
відповідних 
результатів 
навчання, що 
забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами таких знань і 
умінь: 
Знання 
– організаційно-економічні, правові та соціальні основи підприємництва  
– нормативно-правову базу підприємницької діяльності в Україні, порядок 
створення та реєстрації суб&apos;єктів підприємницької діяльності; 
– методи та способи оцінювання підприємницьких ідей та 
підприємницького середовища; 
– основи механізму функціонування державного регулювання в 
сфері підприємництва; 
– призначення, основні цілі та завдання бізнес-плану та 
технологію його розробки; 
– поняття комерційної таємниці та механізм її захисту; 
– сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні; 
–  види та елементи підприємницької культури. 
Вміння 
– розраховувати основні показники виробничо-господарської діяльності 
суб’єктів підприємницької діяльності та проводити їх аналіз; 
– оцінювати вплив зовнішніх факторів на 
результативність господарської діяльності суб&apos;єктів підприємництва; 
– обґрунтовувати вибір виду, сфери та організаційно-
правової форми підприємницької діяльності; 
– здійснювати державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності; 
– складати  бізнес-план підприємства; 
– організовувати захист комерційної таємниці на підприємстві; 
– розраховувати показники ефективності підприємницької діяльності; 
– застосовувати етичні норми поведінки підприємця в умовах 
конкурентного середовища. 

Опис дисципліни 

 
Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення дисципліни 
 
 
 
Максимальна 
кількість студентів, 
які можуть 
одночасно навчатися  
 

 
«Економічна теорія».  
  
  
  
 
 
25 студентів 
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Теми аудиторних 
занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

Теми лекцій 
1.Природа й економічна сутність підприємництва; 
2.Типологія підприємництва; 
3. Підприємницьке середовище; 
4. Технологія створення власної справи; 
5. Бізнес-планування підприємницької діяльності; 
6. Державне регулювання підприємницької діяльності; 
7. Комерційна таємниця та механізм її захисту; 
8. Культура і етика підприємницької діяльності. 
 
Теми практичних занять 
1.Природа й економічна сутність підприємництва; 
2.Типологія підприємництва; 
3. Підприємницьке середовище; 
4. Технологія створення власної справи; 
5. Бізнес-планування підприємницької діяльності; 
6. Державне регулювання підприємницької діяльності; 
7. Комерційна таємниця та механізм її захисту; 
8. Культура і етика підприємницької діяльності 
  
Українська 
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Назва дисципліни Цінова політика  

Викладач  
Шевченко Алла Олексіївна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

4 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами таких 
знань і умінь: 
Знання 
- теоретичних засад та 
категоріального апарату розробки  цінової політики підприємства; 
-основних видів цін, що використовуються в економіці; 
-структури ціни та її основних компонентів; 
- сфери використання різних методів ціноутворення; 
-факторів, що визначають рівень та динаміку цін; 
-механізму формування ціни і основних методів ціноутворення; 
- специфіки ціноутворення на основних сегментах світового 
ринку;  
- методів державного регулювання цін; 
-сутності і порядку розрахунку ціни виробництва, оптової 
(відпускної) ціни підприємства та промисловості, роздрібної ціни; 
Вміння 
-розрахувати ціну на конкретний товар з використанням різних 
методів ціноутворення; 
- формувати ціни на продукцію, товари, послуги у 
конкретних  умовах в залежності від мети підприємства;  
-запропонувати оптимальну цінову стратегію; 
-розраховувати роздрібний тариф на електроенергію; 
-володіти відповідними методами та інструментарієм для 
обґрунтування рішень щодо встановлення ціни; 
- давати науково-
обґрунтовану оцінку впливу ціноутворюючих факторів;  
- використовувати систему знижок і надбавок при формуванні цін. 
 

 
Опис дисципліни 

 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 

 
Економіка підприємства 
  
  
 25 
  
 
 Теми лекцій 
1.Основні теорії цін та особливості їх застосування при 
ціноутворенні 
2.Економічні функції ціни 
3.Ринковий попит і його еластичність по ціні 
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Мова викладання 

4.Система цін та їх класифікація 
5.Державне регулювання процесу ціноутворення 
6.Цінова поведінка підприємства на товарному ринку 
7.Цінова стратегія підприємства 
8.Особливості ціноутворення на різних типах ринків 
9.Методи визначення цін на підприємствах 
10.Ціноутворення на споживчі товари 
11.Встановлення цін на продукцію виробничо-
технічного призначення 
12.Формування цінової політики торговельного підприємства 
13.Ціноутворення на продукцію АПК 
14.Система цін світового ринку 
15.Обґрунтування зовнішньоторговельної ціни 
 
Теми практичних занять 
1. Витрати підприємства та їх класифікація 
2. Формування цін з урахуванням попиту на продукцію 
3. Витратні методи ціноутворення 
4. Методи розподілу витрат на постійну 
5. та змінну складову 
6. Галузеві особливості формування цін та тарифів 
7. Визначення  митної вартості товару 
8. .-Розрахунок ціни виробництва, оптової (відпускної) ціни 
підприємства та промисловості, роздрібної ціни 
9. Розрахунок ціни виходячи з витрат, попиту і конкуренції 
10. Розрахунок цін  зовнішньоторговельних контрактів 
  
 Українська 
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Назва дисципліни Товарознавство біржових товарів 

Викладач  
Шевченко Алла Олексіївна 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

5 курс, 1 семестр 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами таких знань 
і умінь: 
Знання 
- сучасної номенклатури і загальних вимог до біржових товарів; 
-товарознавчих складових ринкових стратегій товарних бірж; 
- асортименту товарів як фактору прогнозування успіху 
біржової торгівлі товарами; 
- вимог до біржових товарів, які реалізуються товарними біржами 
України; 
-товарознавчих особливостей кількісних характеристик 
біржових товарів; 
-
номенклатури одиниць вимірювання різних видів біржових товарів; 
-тенденцій формування початкової ціни різних видів біржових 
товарів. 
Вміння 
-визначати, аналізувати проблеми  біржової торгівлі окремих видів 
товарів, розробляти заходи щодо їх вирішення, здійснювати 
контроль їх виконання; 
-оцінювати за різними параметрами біржові товари; 
-визначати раціональну номенклатуру асортименту біржових 
товарів; 
-розробляти стратегії товарних бірж стосовно біржових товарів; 
-робити аналіз кількісних характеристик 
сучасних біржових товарів; 
- виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, 
критично оцінювати явища та процеси у сфері  біржової торгівлі. 

 
Опис дисципліни 

 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 

 
Біржі та біржова діяльність. Товарознавство непродовольчих 
товарів. 
  
 25 
  
 
Теми лекцій 
1. Загальна характеристика 
біржових товарів провідних товарних бірж світу 
2. Світові центри біржової торгівлі товарами та провідні товарні 
біржі світу 
3. Номенклатура товарів на вітчизняному біржовому ринку 
4.  Сільськогосподарські товари і продукти їх переробки 
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Мова викладання 

5. Лісоматеріали і пилопродукція 
6. Сировина і продукція металургії 
7. Нафта і нафтопродукти 
8. Хутро та сировина для виробництва шкір 
  
Теми практичних занять 
1. Аналіз загальних  вимог до біржових товарів 
2. Дослідження особливостей вимог до біржових товарів в 
Україні 
3. Вивчення товарознавчих особливостей кількісних 
характеристик біржових товарів 
4. Аналіз біржових товарів, що складають групу 
сільськогосподарські товари 
5. Дослідження товарознавчих аспектів біржового ринку 
лісоматеріалів і пилопродуції 
6. Вивчення  особливостей 
ф’ючерсних  та  опціонних    контрактів на нафту  
7. Аналіз  номенклатури товарів   продукції металургії 
8. Вивчення сучасних вимог до пакування, маркування, 
транспортування, зберігання хутряних виробів 
  
 Українська 
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Назва дисципліни Захист прав споживачів 

Викладач  
Стаднік Леонід Іванович 
кавндидат  економічних наук, 
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

4 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами таких знань 
і умінь: 
Знання 
– основні напрямки формування громадсько-державної політики для 

забезпечення захисту прав споживачів; 
– основні напрями державного регулювання підприємницької діяльності у 

сфері торгівлі;  
– закон „Про захист прав споживачів” та інші нормативно-правові акти, що 

регулюють цю сферу діяльності людини; 
– порядок інспектування підприємств торгівлі; 
– права продавців і їх захист; 
– правові основи захисту прав споживачів; 
– права споживачів і їх захист; 
– право на задоволення основних потреб; 
– право на безпеку; 
– право на інформативність; 
– право вибору; 
– право бути вислуханим; 
– право на відшкодування; 
– право на споживчу освіту; 
– право на здорове навколишнє середовище; 
– правила торгівлі непродовольчими товарами; 
– правила торгівлі різними групами продовольчих товарів; 
– історію формування та розвитку консюмеризму в Україні; 
– сучасні проблеми споживання і захисту прав споживачів в Україні. 
Вміння 
– читати і розшифрувати товарну інформацію; 
– ідентифікувати товар в сфері обігу; 
– документально оформляти результати контролю якості товарів; 
– складати обґрунтовані заявки; 
– здійснювати перевірку дотримання правил підприємницької діяльності; 
– здійснювати контроль за дотриманням правил продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів. 
– здійснювати перевірку дотримання суб’єктами підприємницької 

діяльності гарантованих законодавством прав споживачів 
 

Опис дисципліни 
 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
 

 
Маркетинг, товарознавство, правознавство, технічне регулювання, 
безпека товарів і довкілля,  
  
  
25 студентів 
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Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

Теми лекцій 
1. Основний зміст концепції консюмеризму і його роль в системі 

ринкових відносин 
2. Правові основи захисту прав споживачів 
3. Загальногромадська державна консюмерська політика 

цивілізованих країн щодо підвищення якості товарів і послуг 
4. Права споживачів в разі придбання ними товару неналежної 

якості 
5. Права споживачів за сучасних форм торгівлі 
6. Права споживачів на безпеку продукції та у разі порушення 

виконавцем умов договору про виконання робіт і надання 
послуг 

7. Права споживачів на обмін товарів належної якості, недійсність 
умов договорів, що обмежують права споживачів 

8. Права споживачів: на інформацію про товари (роботи, послуги) 
у сфері торговельного та інших видів обслуговування 

9. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав 
споживачів 

10. Правила торгівлі продовольчими товарами 
11. Правила продажу непродовольчих товарів. 
12. Правила продажу специфічних груп непродовольчих товарів. 
13.  
Теми практичних занять 
1.  Основний зміст концепції консюмеризму і його роль в системі 

ринкових відносин 
2. Правові основи захисту прав споживачів 
3. Загальногромадська державна консюмерська політика 

цивілізованих країн щодо підвищення якості товарів і послуг 
4. Права споживачів в разі придбання ними товару неналежної 

якості 
5. Права споживачів за сучасних форм торгівлі 
6. Права споживачів на безпеку продукції та у разі порушення 

виконавцем умов договору про виконання робіт і надання 
послуг 

7. Права споживачів на обмін товарів належної якості, недійсність 
умов договорів, що обмежують права споживачів 

8. Права споживачів: на інформацію про товари (роботи, послуги) 
у сфері торговельного та інших видів обслуговування 

9. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав 
споживачів. 

10. Правила торгівлі продовольчими товарами 
11. Правила продажу непродовольчих товарів. 
12. Правила продажу специфічних груп непродовольчих товарів. 
  
Українська 
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Назва дисципліни Товарна інноваційна політика 

Викладач  
Стаднік Леонід Іванович 
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

2 курс магістратури, 1 семестр  

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами таких знань 
і умінь: 
Знання 

–  місце товарної політики підприємства у системі маркетингу; 
– зміст та складові товарної інноваційної політики підприємства; 
– ринкові характеристики нового товару, класифікаційні ознаки 

та види нових товарів; 
– зміст та складові маркетингової підтримки товару; 
– основні поняття та визначення якості товарів i послуг, 

показники та методи оцінки якості продуктових інновацій; 
– особливості основних етапів планування й організації створення 

нового продукту в аспекті розвитку та удосконалення товарної 
інноваційної політики підприємства; 

– основні принципи творчої діяльності в процесі створення 
інноваційного товару та сучасні методи і засоби вирішення 
інноваційних задач; 

– принципи функціонального підходу у вартісному аналізі та 
основні форми; 

– фінансово-вартісного аналізу; 
– роль технічної естетики та ергономіки у підвищенні 

конкурентоспроможності товару; 
– принципи оцінки ефективності товарної інноваційної політики. 

Вміння 
– визначати фактори конкурентоспроможності нового товару; 
– визначати фактори, що стимулюють процес розробки нового 
товару, використовувати сучасні методи і прийоми генерування 
ідей нових товарів; 
– здійснювати вибір складових механізму нормативно-
законодавчого, організаційно-інформаційного та маркетингового 
забезпечення реалізації товарної інноваційної політики; 
– аналізувати підходи до вибору методів ефективного 
застосування результатів наукових досліджень для створення 
конкурентоспроможних товарів; 
– здійснювати оцінювання та відбір перспективних ідей нових 
товарів, розробляти концепцію нових товарів; 
– використовувати інструментарій тотального менеджменту якості 
з метою оцінки рівня якості виготовлення та експлуатації нової 
продукції; 
– здійснювати функціонально-економічне обґрунтування 
інноваційного продукту, враховуючи його зв’язок з 
маркетинговою діяльністю; 
– визначати та оцінювати вимоги до раціонального художнього 
конструювання нової продукції; 
– розрахувати ефективність проекту створення інноваційного 
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продукту, визначити економічний ефект. 
 

Опис дисципліни 
 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мова викладання 

Маркетинг, товарознавство, правознавство, технічне регулювання, 
безпека товарів і довкілля,  
  
  
25 студентів 
  
  
Теми лекцій 
14. Основний зміст концепції консюмеризму і його роль в системі 

ринкових відносин 
15. Правові основи захисту прав споживачів 
16. Загальногромадська державна консюмерська політика 

цивілізованих країн щодо підвищення якості товарів і послуг 
17. Права споживачів в разі придбання ними товару неналежної 

якості 
18. Права споживачів за сучасних форм торгівлі 
19. Права споживачів на безпеку продукції та у разі порушення 

виконавцем умов договору про виконання робіт і надання 
послуг 

20. Права споживачів на обмін товарів належної якості, 
недійсність умов договорів, що обмежують права споживачів 

21. Права споживачів: на інформацію про товари (роботи, 
послуги) у сфері торговельного та інших видів обслуговування 

22. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав 
споживачів 

23. Правила торгівлі продовольчими товарами 
24. Правила продажу непродовольчих товарів. 
25. Правила продажу специфічних груп непродовольчих товарів. 

 
Теми практичних занять 
13.  Основний зміст концепції консюмеризму і його роль в системі 

ринкових відносин 
14. Правові основи захисту прав споживачів 
15. Загальногромадська державна консюмерська політика 

цивілізованих країн щодо підвищення якості товарів і послуг 
16. Права споживачів в разі придбання ними товару неналежної 

якості 
17. Права споживачів за сучасних форм торгівлі 
18. Права споживачів на безпеку продукції та у разі порушення 

виконавцем умов договору про виконання робіт і надання 
послуг 

19. Права споживачів на обмін товарів належної якості, 
недійсність умов договорів, що обмежують права споживачів 

20. Права споживачів: на інформацію про товари (роботи, 
послуги) у сфері торговельного та інших видів обслуговування 

21. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав 
споживачів. 

22. Правила торгівлі продовольчими товарами 
23. Правила продажу непродовольчих товарів. 
24. Правила продажу специфічних груп непродовольчих товарів. 
 Українська 
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Назва дисципліни Консалтингові послуги 

Викладач  
Стаднік Леонід Іванович 
кавндидат  економічних наук, 
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Курс та семестр,  у якому 
планується  вивчення 
дисципліни 

2 курс магістратури, 1 семестр 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчати 
дисципліну 

Економічний факультет 
 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами таких знань 
і умінь: 
Знання 
– основні категорії, поняття, терміни управлінського 

консультування;  
– основні сфери втілення управлінського консультування;  
– фази та етапи процесу управлінського консультування;  
– специфіку консультування у різних галузях діяльності;  
– технології управління персоналом;  
– загальні принципи соціологічного аналізу поведінки персоналу 

організації;  
– методи оцінки результативності консультування. 
Вміння 

– професійно розвивати та підтримувати на високому рівні 
консультант-клієнтські стосунки; 

– притримуватися за будь-яких труднощів і обставин у своїй 
роботі професійної етики консультанта; 

– володіти методиками найму та відбору персоналу;  
– аналізувати результати діяльності персоналу та володіти 
методиками управління діловою кар’єрою персоналу; 

– провести попередню і основну діагностику організації з 
подальшим аналізуванням проблем організації; 

– розробляти та організувати план виконання консалтинго-вого 
проекту; 

– здійснювати впровадження розробок щодо вдосконален-ня 
діяльності організації та втілювати прогресивні зміни в 
практику діяльності організації. 

 
Опис дисципліни 

 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 
 
Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися  
 
Теми аудиторних занять  
 
 
 
 

Товарознавство біржових товарів, бренд-менеджмент, бізнес-
аналітика.  
  
25 студентів 
  
  
  
Теми лекцій 
1. Сутність консалтингової діяльності. 
2. Організація діяльності інформаційно-консультаційних служб. 
3. Методи екстеншн діяльності: масові, групові та індивідуальні. 
4. Кадрове забезпечення інформаційно-консультаційної діяльності. 
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Мова викладання 

5. Ринок консалтингових послуг. 
6. Організація та ефективність консультаційного процесу. 
7. Тенденції та перспективи розвитку управлінського консалтингу 

в Україні. 
 

Теми практичних занять 
1. Сутність консалтингової діяльності. 
2. Організація діяльності інформаційно-консультаційних служб. 
3. Методи екстеншн діяльності: масові, групові та індивідуальні. 
4. Кадрове забезпечення інформаційно-

консультаційної діяльності. 
5. Ринок консалтингових послуг. 
6. Організація та ефективність консультаційного процесу. 
7. Тенденції та перспективи розвитку управлінського 

консалтингу в Україні. 
  
Українська 

 

 

  
 

 


