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1.Профіль 

Освітньо-професійної  програми «Бізнес-економіка»  

зі спеціальності 051 Економіка  

 

1.Загальна інформація 
Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Національний транспортний університет 

Факультет транспортного будівництва 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою оригіналу 

Перший (бакалаврський) 

Бакалавр з економіки 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Бізнес економіка 

Тип диплому та обсяг освітньої 

програми 

Тип диплому - одиничний ступінь,  

обсяг освітньої програми 240 кредитів ЕКТС,  

термін навчання три роки десять місяців  

Наявність акредитації Спеціальність 051 Економіка акредитована МОН України, 

Сертифікат про акредитацію: Серія АЕ № 636091  
Рішення про видачу  ліцензії: Акредитаційної комісії від 

27.01.2015 р., протокол №114 (наказ МОН України від 06.02.2015 

№ 133 л) 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA- перший цикл  
QF-LLL- 6 рівень 

Передумови Попередня освіта - повна загальна середня освіта, або наявність 

освітньо-професійного рівня молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста). 

Обмеження щодо форм навчання відсутні 

Мова викладання українська 

Термін дії освітньої програми Термін дії освітньої програми – до наступної акредитації 

Інтернет – адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

www.ntu.edu.ua 

2.Мета освітньої програми 
Надати освіту в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка з 

широким доступом до працевлаштування. Забезпечити теоретичну та практичну підготовку 

висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних 

завдань та обов‘язків прикладного характеру в галузі 051 Економіка, здатності до виробничої і 

наукової діяльності, підготувати студентів із особливим інтересом до певних галузей будівництва 

для подальшого навчання. 

http://www.ntu.edu.ua/


 

3.Характеристика освітньої програми 
Предметна область,  

(галузь знань, 

спеціальність, 

освітня програма) 

 05 Соціальні та поведінкові науки  спеціальності  

051 Економіка   

Освітньо-професійна програма Бізнес-економіка 

Орієнтація 

освітньої програми 

Професійна; основна орієнтованість програми – практична; спрямованість програми 

- прикладна, практична. 

Основний фокус 

освітньої програми  

Узагальнений об‘єкт професійної діяльності – діяльність з організації та 

функціонування підприємств транспортну, менеджменту парків транспортних 

засобів, складування, вантажоперероблення, виконання замовлень, проектування 

логістичних мереж, управління запасами, планування постачань/попиту, а також 

менеджменту логістичних провайдерів, які залучаються ззовні. 

Об‘єкт професійної діяльності за освітньо-професійною програмою «Бізнес-

економіка»  направлений на підготовку висококваліфікованих фахівців, 

здатних до практичної діяльності ,здатних здійснювати економічну, 

аналітичну, науково-дослідну та організаційно-управлінську діяльність в 

сфері економіки та управління, оцінюючи діяльність суб‘єктів 

господарювання, прогнозуючи її на майбутнє 
Особливості 

програми 

Забезпечити ефективне управління комерційних і некомерційних організацій, 

органів державної влади та місцевого самоврядування, інституцій громадянського 

суспільства, громадських об‘єднань, науково-освітніх установ. 

4 Придатність випускників до працевлаштування  

та подальшого навчання 
Придатність до 

працевлашту-вання 

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і 

функціональних підрозділах підприємств усіх форм власності та організаційно-

правових форм. 

Випускники можуть працювати у державних та приватних бізнес-структурах (на 

різних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю); 

виконувати трудові обов‘язки на державній службі (розробка та експертиза 

ключових документів у сфері соціально-економічної політики загальнодержавного, 

регіонального та місцевого рівнів). 

Можливість самостійного створення робочого місця через бізнесшколу. 

Можливість реалізувати отримані знання, працюючи у:виробничих та торгівельних 

підприємствах (на посадах економіст,  бухгалтер-економіст, економіст-фінансист, 

менеджер з планування, менеджер зі стратегічного розвитку тощо, в перспективі - 

топ-менеджери, керівники відділів і секторів, директори); національних та 

міжнародних холдингових компаніях (департаменти планування, стратегічного та 

інноваційного розвитку; відділи бюджетування та продажу); консалтингових і 

інвестиційних компаніях; банківських установах (корпоративне кредитування); 

органах державної влади; власному бізнесі, бізнес-аналітиком у фінансових установ 

ах;консультантом з ERP-систем у різних сферах: виробництво, управління 

персоналом, фінанси, маркетинг, логістика тощо;системним аналітиком: проектним 

менеджером;аналітиком в аудиторській фірмі;фахівцем з інформаційних систем; 

адміністратором баз даних;консультантом з розробки і супроводу корпоративних 

інформаційних систем . 

 

Подальше навчання Випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть продовжувати 

навчання за спеціальностями, ознаки яких закладаються в навчальних планах 

бакалаврських програм, починаючи з другого-третього курсів навчання, на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти (програма третього циклу FQ-EHEA, 7 рівня 

EQF-LLL та 7 рівня НРК) у навчальних закладах відповідного рівня акредитації. 

5.Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 

Лекції, практичні заняття, виконання курсових робіт, дослідницькі лабораторні 

роботи, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та 

конспектів лекцій, консультації зі викладачами, проходження практики на 

профільних підприємствах та в науково-дослідних установах, підготовка 

бакалаврської кваліфікаційної роботи. 



Оцінювання Методи та критерії оцінювання узгоджені з результатами навчання і з видами 

навчальної діяльності. Методи оцінювання - екзамени, тести, практика, контрольні, 

курсові та дипломні роботи, тощо). Формативні (вхідне тестування та поточний 

контроль): тестування знань або умінь; звіти про лабораторні роботи; аналіз текстів 

або даних; звіти про практику; частини дипломного проекту. Сумативні 

(підсумковий контроль): екзамен (письмовий або у відкритій тестовій формі); залік 

(за результатами формативного контролю), бакалаврська кваліфікаційна робота. 

6.Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв‘язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 
Фахові 

(спеціальні)компе

тентності 

спеціальності 

(СК) 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій 

для обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 

пропозиції, зайнятості та безробіття. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 



господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій 

та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 
Фахові 

(спеціальні)компе

тентності 

освітньої 

програми 

 «Бізнес-

економіка» 

 СК16. Глибоке розуміння взаємовпливу економічних явищ і процесів, 

усвідомлення соціальної важливості професії економіста. 

СК 17.Здатність аналізувати і впроваджувати інвестиційно – інноваційні 

проекти для організації власного бізнесу, розвитку галузей економіки та 

державної економічної системи. 

СК18.Здатність будувати моделі економічних процесів суб‘єктів 

господарювання, галузей та економічних систем. 
 

 

7. Програмні результати навчання 
 

Загальні 

програмні 

результати 

навчання за 

освітньою 

програмою  (РН) 

За загальними та загально-професійними компетентностями: 
РН1. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 

концепції мікро- та макроекономіки. 

РН2. Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей 

функціонування економічних систем. 

РН 3. Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння 

логіки прийняття господарчих рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).  

РН 4. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності. 

РН 5. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної 

науки. 

РН 6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач.  

РН 7. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

РН 8. Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати структуру 

зайнятості та безробіття. 

РН 9.   Проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх діяльності. 

РН 10. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових  відносин. 

РН 11. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв‘язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РН 12. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники. 

РН 13. Вміти працювати як самостійно, так і в команді. 

РН 14. Виконувати дослідження за встановленим замовленням. 

РН 15. Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

РН 16. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

РН 17. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та 

аналітичних текстів з економіки. 

РН 18. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і 

проблем в однієї або декількох професійних сферах. 

РН 19. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. 

РН 20. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань,  підготовки та представлення аналітичних звітів.  

РН 21. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації англійською 



мовою. 

РН 22. Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез 

для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб‘єктів. 

РН 23. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із 

новими об‘єктами, та у невизначених умовах. 

РН 24. Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, 

бути критичним і самокритичним. 

РН 25. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі 

етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та міжкультурних 

відмінностей людей. 

За спеціалізовано-професійними компетентностями: 
освітня програма «Бізнес-економіка» 

РН 26. Уміння аналізувати отримання, розподіл і використання ресурсів 

окремих підприємств, галузей економіки, державної економічної системи та 

прогнозувати наслідки дляекономічного і соціального благополуччя. 

Готовність удосконалювати засоби взаємодії суб‘єктів господарювання 

(домогосподарств, організацій, державних структур). 

РН 27. Уміння використовувати інструменти статистики, математичного та 

інформаційного моделювання для аналізу економічних показників, таких як 

рівень виробництва, зайнятості, доходів, технічного прогресу, фінансової 

стійкості тощо. 

РН 28. Уміння працювати із сучасним програмним забезпеченням економічної  

діяльності: 1С:Бухгалтерія, Aris, Audit Expert, MicrosoftExcel, Microsoft Project, 

Matlab та ін. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 

забезпечення 

Підготовку бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної 

програми «Бізнес-економіка» здійснюють одинадцять кафедр університету. Реалізація 

освітньої програми забезпечується науково педагогічними працівниками НТУ. 

Загальна кількість викладачів, які ведуть лекційні, практичні та лабораторні заняття, 

складає 74 особи. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 

вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин циклу гуманітарних 

і соціально-економічних дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості 

годин) складає:- всього – 100%; - у тому числі на постійній основі – 100%; Частка 

науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану 

спеціальності (% від кількості годин) складає: - всього – 100%; - у тому числі на 

постійній основі – 100%; - з них: докторів наук або професорів (при розрахунку 

частки докторів наук, професорів враховано до 0,5 кандидатів наук, доцентів, які 

мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а 

також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом 

Міністерства освіти і науки України) – 20,0 %. 

Матеріал

ьно – технічне 

забезпечення 

В навчанні використовуються сучасні комп‘ютерні засоби та програмне 

забезпечення. В НТУ функціонують 16 мультимедійних комп‘ютерних класів, які 

дозволяють впроваджувати сучасні інноваційні технології навчання та забезпечувати 

інформатизацію навчального процесу; лабораторії і кабінети, оснащені сучасним 

обладнанням, приладами, вимірювальною і діагностичною апаратурою, 

персональними комп‘ютерами, що забезпечує сучасний рівень підготовки фахівців.. 

Інформа

ційне  та 

навчально – 

методичне 

забезпечення 

Забезпеченість навчального процесу студентів навчальною та довідковою 

літературою, інструктивно-методичними матеріалами, а також нормативною 

документацією відповідає діючим нормативам забезпеченості контингенту студентів 

за спеціальністю. В навчанні використовується як бібліотечний фонд НТУ та 

електронна база бібліотеки з режимом WEBдоступу, так і власні навчально-методичні 

розробки викладачів кафедр НТУ. 

9. Академічна мобільність 
Націонал

ьна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх угод між Національним транспортним 

університетом та технічними університетами України. 



Міжнаро

дна кредитна 

мобільність 

Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ К1). На 

основі двосторонніх угод між Національним транспортним університетом та 

закладами вищої освіти зарубіжних країнпартнерів. 

Навчанн

я іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

За даною освітньою програмою передбачено навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         2. Перелік та логічна послідовність компонент освітньо-професійної  

програми «Бакалавр з економіки» зі спеціальності 051 «Бізнес-економіка» 

2.1. Перелік компонент ОПП 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практики, кваліфікаційна роботи) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

 

ГСЕ.Н.01 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

4 Іспит 

ГСЕ.Н.02 Історія України та української культури 4 Іспит 

ГСЕ.Н.03 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.04 Ділова іноземна мова  8 Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.05 Основи філософських знань 4 Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.06 Правознавство  5 Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.07 Політолого-соціологічний курс 4 Іспит 

Всьго гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

за циклом  

35  

МПН.Н.0

1 

Вища математика 5 Іспит 

МПН.Н.0

2 

Теорія ймовірності і математична статистика 3 Залік 

МПН.Н.0

3 

Оптимізаційні методи та моделі 3 Іспит 

МПН.Н.0

4 

Економетрика 3  

МПН.Н.0

5 

Інформатика та інформаційні технології в 

економіці 

5 Залік 

Всьго нормативних дисциплін за циклом 2 19  

ПП.Н.01 Політична економія 7 Іспит 

ПП.Н.02 Мікроекономіка 6 Іспит 

ПП.Н.03 Макроекономіка 5 Іспит 

ПП.Н.04 Історія економіки та економічної думки 6 Залік 

ПП.Н.05 Економіка підприємства  8 Залік/ 

Іспит 



ПП.Н.06 Менеджмент 3 Іспит 

ПП.Н.07 Маркетинг 3 Іспит 

ПП.Н.08 Гроші і кредит 3 Залік 

ПП.Н.09 Фінанси 3 Іспит 

ПП.Н.10 Бухгалтерський облік і аудит 5 Іспит 

ПП.Н.11 Економіка праці і соціально – трудові відносини 4 Іспит 

ПП.Н.12 Міжнародна економіка 6 Іспит 

ПП.Н.13 Статистика 4 Іспит 

ПП.Н.14 Основи безпеки людини 4 Залік 

ПП.Н.15 Регіональна економіка 6 Залік 

ПП.Н.16 Економіка та організація інвестиційної та 

інноваційної діяльності 

5 Залік 

ПП.Н.17 Стратегія підприємства 3 Залік 

ПП.Н.18 Проектний аналіз 5 Іспит 

ПП.Н.19 Обгрунтування господарських рішень і 

оцінювання ризиків 

6 Залік/ 

Іспит 

ПП.Н.20 Оцінка потенціалу підприємства 4 Іспит 

ПП.Н.21 Національна економіка 5 Залік 

ПП.Н.22 Психологія та професійна етика 3 Залік 

ПП.Н.23 Господарське право 3 Залік 

ПП.Н.24 Основи екології та економіка 

природокористування 

5 Залік 

ПП.Н.25 Правове забезпечення діяльності підприємства 3 Залік 

ПП.Н.26 Митна справа 3 Залік 

ПП.Н.27 Економіка і організація міжнародних перевезень 5,5 Іспит 

ПП.Н.28 Логістика 4 Іспит 

ПП.Н.29 Практика навчальна 3 Іспит 

ПП.Н.30 Практика виробнича 4,5 Іспит 

ПП.Н.31 Практика переддипломна 3 Іспит 

ПП.Н.32 Державний іспит з економічної теорії 1,5  

ПП.Н.33 Кваліфікаційна робота 7,5 Іспит 

Всьго нормативних дисциплін за циклом 3 147  

Всьго дисциплін за циклом 1, 2, 3 201  

ПСЗО 01 Економіка галузевих ринків 4,5 Залік 

ПСЗО 02 Розвиток підприємства та управління змінами 4 Залік 

ПСЗО 03 Бізнес-процеси підприємства 4 Іспит 

ПСЗО 04 Бізнес-культура 4 Залік 

ПСЗО 05 тренінг-курс «Бізнес-моделі компанії» 3 Залік 

ПСЗО 06 Інформаційний бізнес 3 Іспит 



ПСЗО 07 Планування і контроль на підприємстві 3 Залік 

ПСЗО 08 Бізнес-діагностика 3 Іспит 

ПСЗО 09 Економічна компаративістика 3 Залік 

ПСЗО 10 Бізнес-статистика 4,5 Іспит 

ПСЗО 11 Аналіз бізнес-середовища 3 Іспит 

Всьго вибіркових дисциплін 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Освітня програма «Бізнес-економіка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Історія 

України та 

української 

культури 

Політолого-

соціологіч 

ний курс 

Макроеко 

номіка 

Мікроеко 

номіка 

Гроші і 

кредит 

Маркетинг Розвиток 

підприєм 

ства  

та 

управлінь 

ня змінами 

Бізнес-

культура 

Українська 

мова 

Теорія 

ймовірності 

та 

мат.статис 

тика 

Оптиміза 

ційні 

методи і 

моделі 

Національ

на 

економіка 

Економіка 

праці і 

соціально-

трудові 

відносини 

Економіка та 

організація 

інвестицій 

ної та 

інноваційної 

діяльності 

Обґрунтування 

господарських рішень і 

оцінювання ризиків  

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Бізнес-

культура 

Бізнес-

статистика 

Бізнес-

процеси 

підприєм

ства 

Правове 

забезпечення 

діяльності 

підприємства 

Основи філософських 

знань 

Економіка 

галузевих 

ринків 

 Економет 

рика 

Статистика Фінанси Бізнес-

діагности

ка 

Проектний 

аналіз 

Історія 

економіки 

та 

економічної 

думки 

Політична 

економія 

Менеджме

нт 

Господарс

ьке право 

Стратегія 

підприємст 

ва 

Економічна 

компоративі

стика 

Економі 

ка і 

організа 

ція 

міжнарод

них 

перевезе

нь 

Обгрунтуван

ня 

господарсько

го рішень і 

оцінювання 

ризиків 

Економічна 

політика 

Основи 

безпеки 

людини 

Логістика Психологі

я та 

професійн

а етика 

Міжнародна 

економіка 

Бухгалтерсь

кий облік і 

аудит 

Тренінг-

курс 

«бізнес-

моделі 

компаній

» 

Митна справа 

Інформати 

ка та 

інформацій

ні 

технології в 

економіці 

Регіональна 

економіка 

Економіка підприємства   Аналіз 

бізнес-

середови

ща 

Інформацій 

ний бізнес 

Правознавство Основи 

екології та 

природоко

ристуван 

ня 

    Планування і 

контроль на 

підприємстві 

  Економіка 

галузевих 

ринків 

 Ділова іноземна мова 

    Практика 

навчальна 

Практика 

начальна 

Практика 

переддипломна 



 Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми «Бакалавр з економіки» 
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Обов’язкові компоненти ОПП 

I. Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ГСЕ.Н.01 +   +   +   +                      

ГСЕ.Н.02 + + + +   +  +                       

ГСЕ.Н.03 +   + +      +                 +    

ГСЕ.Н.04 +   + +      +              +   +    

ГСЕ.Н.05 + +       +  +       +              

ГСЕ.Н.06 + +    + +  +      +      +  +         

ГСЕ.Н.07 + +    + +  +      +      +  +         

Нормативні навчальні дисципліни 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

МПН.Н.01 + + +    +  +     +          +   + +    

МПН.Н.02 + + +    +  +         +              

МПН.Н.03 + + +    +  +     +          +   + +    

МПН.Н.04 + + +    +  +     +        +  +   + +    

МПН.Н.05 + + + +  +             + +  +  +        

3. Цикл професійної і практичної підготовки за няпрямом 

 

ПП.Н.01 + +     +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.02 + +     +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.03 + +  + +  +  + +    + + +  +  +     +   +    

ПП.Н.04 + +     +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.05 +  + +   +  +   + +  +  +  + +    + +       

ПП.Н.06 + + +     + + +             + + +   +    

ПП.Н.07 + + +     + + +       + +  +            

ПП.Н.08 + + +   + +   +             + + +  +     

ПП.Н.09 + + +   + +   +             + + +  + +    

ПП.Н.10 + + +   + +   +             + + +  +     

ПП.Н.11 +     + +    +  + +       +     + + +    

ПП.Н.12 +    + +    +   + +    +    +     +     

ПП.Н.13 + + +    +  +     +        +  +   + +    

ПП.Н.14 + + +    +  +  +  +    +       + +   +    

ПП.Н.15 + +   +  +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.16 +  + +   +  +   + +  +  +  + +    + +       

ПП.Н.17 +  + +   +  +   + +          + + +   +    



ПП.Н.18 + +    + +   +             + + +   +    

ПП.Н.19 + +    + + +  +     +    + +   +    +     

ПП.Н.20 +  + +   +     + +  +  +  + +    + +       

ПП.Н.21 + +   +  +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.22 +  +        + + +  +    +  +           

ПП.Н.23 + +    + +  +      +       +  +        

ПП.Н.24 + + +    +  +  +  +    +       + +   +    

ПП.Н.25 + +    + +  +      +      +  +         

ПП.Н.26 + +    + +  +      +      +  +         

ПП.Н.27 +  +  +  +    + +  + +   + +             

ПП.Н.28 + + +    +   +    +   +  + +     +       

ПП.Н.29 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.30 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.31 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.32 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.33 +      + + + +    +  +       +     +    

Вибіркові компоненти ОПП  

Вибіркові дисципліни 

4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 

 

5. Блок (освітня програма "Бізнес-економіка")       

ПСЗО 01 + + +     + + +       + +  +   + + +   + + +  

ПСЗО 02 + +    + + +  +     +    + +   +    +  + + + 

ПСЗО 03 + +    + + +  +     +    + +   +    +  + + + 

ПСЗО 04 +  +       + + + +  +      +  +        + 

ПСЗО 05 + +    + + +  +     +    + +   +    +  + + + 

ПСЗО 06 + +  +    +  +            + + + +  +   +  

ПСЗО 07 + +    + + +  +    +    + +   +     +  + + + 

ПСЗО 08 + +    + +   +         + +  + +    +     

ПСЗО 09 + +    + +   +    +     + +  + +    +     

ПСЗО 10 + + +    +  +          + +  + +    +     

ПСЗО 11 + + +    +  +  +  +    +       + +   +    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійної програми  
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Програмні результати навчання 

Р
Н

1
 

Р
Н

2
 

Р
Н

3
 

Р
Н

4
 

Р
Н

5
 

Р
Н

6
 

Р
Н

7
 

Р
Н

8
 

Р
Н

9
 

Р
Н

1
0
 

Р
Н

1
1
 

Р
Н

1
2
 

Р
Н

1
3
 

Р
Н

1
4
 

Р
Н

1
5
 

Р
Н

1
6
 

Р
Н

1
7
 

Р
Н

1
8
 

Р
Н

1
9
 

Р
Н

2
0
 

Р
Н

2
1
 

Р
Н

2
2
 

Р
Н

2
3
 

Р
Н

2
4
 

Р
Н

2
5
 

Р
Н

2
6
 

Р
Н

2
7
 

Р
Н

2
8
 

 Обов’язкові компоненти ОПП 

I. Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

   

ГСЕ.Н.01 + + + +  +  + + + + + + + + +  +  + +    +    

ГСЕ.Н.02 + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + +  +     

ГСЕ.Н.03 + +  +   + + + + + + + + + + + + +  + +   +    

ГСЕ.Н.04 + + + +   + +  + + + + + + + + + +  +    +    

ГСЕ.Н.05 + + + + + + + + + + + + + + + +  +  + + +  + +    

ГСЕ.Н.06  + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + +  +     

ГСЕ.Н.07  + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + +  +     

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки    

МПН.Н.01  + + + + + + + +  +  + + + + +   + + +       

МПН.Н.02  + + + + + + + +  +  + + + + +   + + +       

МПН.Н.03  + + + + + + + +  +  + + + + +   + + +       

МПН.Н.04  + + + + + + + + + +  + + + + + +  + + +   +    

МПН.Н.05 + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

3. Цикл професійної і практичної підготовки за няпрямом+ 

ПП.Н.01  + + +  + +  + +  +  + + +  +  +  +       

ПП.Н.02  + +  + + +  + +    + + +  +  +  +  +     

ПП.Н.03 + + + +  + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.04  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.05                             

ПП.Н.06  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.07  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.08  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.09  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.10  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.11                             

ПП.Н.12  + +   + +  +     +  +    +  +       



ПП.Н.13  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.14  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.15                             

ПП.Н.16                             

ПП.Н.17                             

ПП.Н.18  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.19  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.20                             

ПП.Н.21  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.22                             

ПП.Н.23  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.24  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.25  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.26  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.27                             

ПП.Н.28  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.29                             

ПП.Н.30                             

ПП.Н.31                             

ПП.Н.32                             

ПП.Н.33                             

Вибіркові дисципліни 

4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 

5. Блок (освітня програма "Бізнес-економіка") 

ПСЗО 01  +     +                  +   + 

ПСЗО 02  + +  +    +  + +           +     + 

ПСЗО 03 +  +      +                   + 

ПСЗО 04    +            +        + +    

ПСЗО 05      +   +  +   +  +    +       + + 

ПСЗО 06   +      +   +        +         

ПСЗО 07   +      +     +  +        +    + 

ПСЗО 08   +   +          +          +  + 

ПСЗО 09 +  +      +  +     +            + 

ПСЗО 10              +      +  +      + 

ПСЗО 11         +  +           + +   +  + 



ДОДАТОК 2 

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

Спеціальність: 051 Економіка 

Освітня програма: Бізнес-економіка 

Кваліфікація: Бакалавр економіки 

1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.01 

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням», 1 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1 Загальні положення 

Тема1. Державна мова — мова професійного спілкування. 

Тема 2. Основи культури української мови. 

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному 

спілкуванні. 

Тема 4. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 

Тема 5. Документація з кадрово-контрактних питань. 

                               Змістовний модуль 2 Спілкування та комунікація 

Тема 6. Довідково-інформаційні документи. 

Тема 7. Етикет службового листування. 

Тема 8. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Культура усного 

фахового спілкування. 

Тема 9. Риторика і мистецтво презентації. Форми колективного обговорення 

професійних проблем. 

Тема 10. Наукова комунікація як складова фахової діяльності.  

 

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

 

Результати 

Знати:  

-  Особливості української мови як державної, її комунікативно-соціальні  

функції.  

-  Специфіку функціональних стилів сучасної української літературної мови;  

норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними.  

-  Основи ведення ділової документації українською мовою.  

-  Основні принципи професійного спілкування українською мовою.  

-  Основи професійної термінології.  

Уміти:  

-  Правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних  

намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв‘язання проблем і  

завдань у професійній діяльності.  

-  Сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового  

стилів.  

-  Скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування,  

складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки  

відповідно до поставленої мети.  

-  Складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що  

репрезентують їх специфіку.  

-  Послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою  

допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного 

вдосконалення мовної культури.  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1 семестрі 



Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.02 

Дисципліна «Історія України та української культури », 1 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. Історія України від стародавньої доби до доби 

середньовіччя 

Тема 1. Історія України та української культури як галузь знань. 

Тема 2. Стародавня доба української історії. Витоки української культури. 

Тема 3. Передумови виникнення Давньоруської держави й основні етапи її 

історії. Галицько-Волинська Русь. 

Тема 4. Вплив християнства на розвиток української культури княжої доби (ІХ – 

перша половина ХІV ст.). 

Тема 5. Литовсько-польська доба української історії (друга половина ХІV – 

середина ХVІІ ст.). 

Тема 6. Феномен українського козацтва. Запорізька Січ. 

Тема 7. Українська національна революція 1648–1676 рр. 

Тема 8. Українська козацько-гетьманська держава. 

Тема 9. Українська культура доби середньовіччя та раннього модерну. 

             Змістовний модуль 2. Українські землі кінець XVIII – початок XIX ст. 

Тема 10. Українські землі під владою Російської й Австрійської імперій (кінець 

XVIII – початок XX ст.) 

Тема 11. Національно-культурне відродження в Україні наприкінці ХVІІІ – на 

початку ХХ ст.). 

Тема 12. Державотворчі та соціокультурні процеси в Україні за часів 

національно- демократичної революції 1917–1921 рр. 

Тема 13. Українські землі у міжвоєнний період (1921–1939). 

Тема 14. Україна у Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах (1939–1945). 

Тема 15. Україна в умовах системної кризи радянської системи (1945–1991). 

Тема 16. Тенденції соціокультурного розвитку України радянської доби. Діячі 

української культури в еміграції. 

Тема 17. Проголошення і розбудова суверенної України. 

Тема 18. Український нацональний культурний простір у постсоціалістичний 

період.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

 

Результати 

Знати: 

-Цивілізаційні витоки і детермінанти української культури й її місце у сучасному  

світі. 

-Динаміку становлення та розвитку основних галузей української культури: 

освіти і  

науки, образотворчих мистецтв, театру, музики, архітектури, кіномистецтва. 

- Основні етапи формування світових ідейно-художніх напрямів і стилів в  

українській культурі. 

-Сутність сучасних українських державотворчих і національно-культурних 

проектів  

у подальшому цивілізаційному поступі народів України.  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 120 32 - 32 56 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1 семестрі 



 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.03 

Дисципліна «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», 1-4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. My place in business world 

Тема 1. Job hunting. Personal profile. 

Тема 2. CV Making up personal CV. 

Тема 3. Letter of application. The purpose of the letter of application. 

Тема 4. Ethics. The issue of ethics in business world 

Тема 5. Leadership. Who is a leader? 

Тема 6. Competition. How to be competitive in 21 century? 

Змістовий модуль 2. Organizations. 

Тема 1. Organizations. Types of ownership. 

Тема 2. Company structure. 

Тема 3. Writing a report Past simple and present perfect 

Тема 4. Goods and services. Types of goods and services. 

Тема 5. Brands and advertising. Creating and brands. The role of advertising for 

business. 

Тема 6. Quality. Quality control. 

Тема 7. Innovations. Why do we need innovations. 

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

 -повсякденні та пов‘язані з професійною діяльністю мовленеві зразки і 

лексичний матеріал;  

-граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних 

функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів 

в професійній сфері;  

-правила написання зв‘язних текстів, головним чином, пропозицій, звітів та  

електронних листів загально-ділового змісту.  

 Уміти:  

-одержувати професійну інформацію з іноземних джерел, а також  

проводити бесіду-діалог;  

-застосовувати свої знання з іноземної мови у ситуаціях професійного 

спілкування, готувати доповідь-презентацію у певній професійно-  

орієнтованій галузі;  

з-дійснювати усний обмін інформацією в процесі повсякденних, ділових та  

виробничих контактів;  

-розуміти деталі в інструкціях та специфікаціях;  

п-исати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування  

особистою та професійною сферами (наприклад, заяву);  

-писати у стандартному форматі деталізовані завдання i звіти, пов'язані з  

навчанням та спеціальністю;  

-готувати i продукувати ділову та професійну кореспонденцію;  

-заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим  

рівнем граматичної коректності. 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 180   80 100 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,заліків,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік 1-3 семестр, екзамен у 4 семестрі 

Шифр, назва Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.04 



дисципліни, 

семестр 

Дисципліна «Ділова іноземна мова », 5-8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. My place in business world 

Тема 1. Job hunting. Personal profile. 

Тема 2. CV Making up personal CV. 

Тема 3. Letter of application. The purpose of the letter of application. 

Тема 4. Ethics. The issue of ethics in business world 

Тема 5. Leadership. Who is a leader? 

Тема 6. Competition. How to be competitive in 21 century? 

Змістовий модуль 2. Organizations. 

Тема 1. Organizations. Types of ownership. 

Тема 2. Company structure. 

Тема 3. Writing a report Past simple and present perfect 

Тема 4. Goods and services. Types of goods and services. 

Тема 5. Brands and advertising. Creating and brands. The role of advertising for 

business. 

Тема 6. Quality. Quality control. 

Тема 7. Innovations. Why do we need innovations. 

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

– базову професійно-орієнтовану лексику (обсяг не менше 4000 лексичних 

одиниць);  

–  основи ділової мови за фахом;  

– основні структури і функції мови, необхідні для оволодіння усними і 

письмовими формами професійного спілкування іноземною мовою в 

повсякденних ситуаціях.  

Вміти:  

- читати професійно спрямовані тексти з максимальним вилученням необхідної 

інформації з прочитаного;  

– говорити на теми повсякденного тематики в ситуаціях, пов'язаних з 

професійною діяльності;  

– писати ділові листи, електронні повідомлення, заповнювати документи, 

пов'язані з професією 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

240   74 166 

Форми СРС 

Підготовка практичних занять, заліків, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5-7 семестрах, іспит у 8 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.05 

Дисципліна «Основи філософських знань », 1,2 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. Специфіка і розвиток філософського знання  

Тема 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві 

Тема 2. Історія розвитку філософії 

Тема 3. Онтологія : філософське вчення про буття 

Тема 4. Теорія пізнання 

Тема 5. Свідомість  

Змістовний модуль 2. Людина і суспільство у філософській перспективі  

Тема 6. Соціальна філософія 

Тема 7. Філософська антропологія 



Тема 8. Філософія техніки  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

 

Результати 

Знати: 

-специфіку філософського знання, його структуру та основні етапи  

розвитку, поняття про світогляд, його типи та світоглядний характер  

філософського знання; 

- особливості філософії як науки та її співвідношення із іншими науками; -роль, 

функції та місце філософії у розвитку культури світової та  

вітчизняної;  

-  базові поняття онтологічного, гносеологічного, соціально-  

філософського, філософсько-антропологічного, аксіологічного знання;  

-  філософські засади розуміння буття та пізнання, поняття про діалектику  

та синергетику;  

-  основи розуміння специфіки людського буття та культури;  

-  засади філософського розуміння свідомості;  

-  специфіку наукового пізнання серед інших форм пізнання;  

-закономірності життя і розвитку суспільства, історичного процесу, 

співвідношення понять культура та цивілізація;  

-  роль цінностей в житті окремої особистості та суспільства в цілому;  

-  сутність глобальних проблем людства та шляхів їх вирішення.  

Уміти:  

-  характеризувати та з‘ясовувати специфіку філософії різних етапів її  

розвитку;  

-  порівнювати різні філософські концепції;  

-  аналізувати явища індивідуального буття людини та життя і розвитку  

суспільства, його культури, застосовуючи філософську методологію;  

-  використовувати знання з онтології, феноменології, філософської- 

антропології, гносеології під час самостійного осмислення явищ  

дійсності;  

-  багатоаспектно використовувати методологічні прийоми та  

категоріально-понятійний апарат сучасної філософії, діалектики та  

синергетики. 

Мати навички: 

-використовувати філософські знання та методологію для вивчення  

інших дисциплін і прогнозування розвитку політичних, економічних, 

культурних, соціальних і виробничих процесів.  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32 - 32 56 

Форми СРС 

Підготовка практичних занять, заліку, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит 2 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.06 

Дисципліна «Правознавство », 1,2 семестр 

Зміст 

Змістовний  модуль 1. Загальні положення теорії держави і права. Основні 

поняття загальної теорії держави і права.  

Тема 1. Поняття держава. Форми держави.  

Тема 2. Право. Поняття, основні ознаки і систематизація правових норм.  



Тема 3. Форми (джерела) права. Правовідносини.  

Тема 4. Правопорушення. Юридична відповідальність.  

Тема 5. Основи конституційного права.  

Тема 6. Інститут громадянства України.  

Тема 7. Виборча система України.  

Тема 8. Судова влада в Україні.  

Тема 9. Система правоохоронних органів України.  

Змістовний  модуль 2. Інші галузі права.  

Тема 10. Основи цивільного права.  

Тема 11. Основи сімейного права.  

Тема 12. Основи трудового права.  

Тема 13. Основи адміністративного права.  

Тема 14. Основи кримінального права.  

Тема 15. Основи житлового права.  

Тема 16. Основи господарського та фінансового права 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

 

Результати 

Знати: 

 - основні джерела та літературу з питань курсу, передумови виникнення держави 

і права, теорії виникнення держави, форми держави, поняття та функції, систему, 

галузі та інститути права, систематизацію законодавства, основи 

конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, сімейного, 

житлового, трудового та кримінального права, засвоїти вузлові поняття; 

 - студенти повинні сформувати чітке уявлення про структуру національної 

системи права, з‘ясувати особливості предмету і методу регулювання провідних 

галузей права України та засвоїти їх фундаментальні положення;  

- завданням навчальної дисципліни є також вироблення вмінь і навичок 

самостійного пошуку необхідних нормативно-правових актів та правильного їх 

використання.  

Уміти: - орієнтуватися в основах права, застосовувати на практиці його основні 

норми, розуміти терміни, орієнтувати у джерелах та літературі з питання та 

використовувати їх у повсякденному житті.  

Мати навички: 

 - визначати об‘єкт та особливості окремих галузей права, характеризувати 

систему права та законодавства України;  

- аналізувати особливості організації державної влади в Україні;  

- орієнтуватися в системі джерел права України;  

- визначити нормативно-правовий акт, нормами якого регулюватимуться 

правовідносини в конкретній (запропонованій) ситуації;  

- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні 

напрямки його розвитку 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 
 



Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.07 

Дисципліна «Політолого-соціологічний курс », 2 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1.  Предмет політології, політична система та система 

міжнародних відносин 

Тема 1. Політологія як наука, предмет, методи та функції.  

Тема 2. Розвиток політичної думки: від стародавнього світу до сучасності.  

Тема 3. Політична влада, проблеми її легітимності.  

Тема 4. Політична система. Політичні режими.  

Тема 5. Політичні партії, громадські організації та рухи.  

Тема 6. Поняття і типи партійних систем. Партійна система України.  

Тема 7. Політична еліта та політичне лідерство.  

Тема 8. Сучасна система міжнародних відносин 

Змістовний модуль 2. Соціологія як предметна сфера. 

Тема 9. Предметна сфера соціології.  

Тема 10. Конкретно-соціологічне дослідження та його основні етапи. Методика і 

техніка соціологічних досліджень.  

Тема 11. Становлення соціології як самостійної науки.  

Тема 12. Системний погляд на суспільство. Поняття соціальної структури 

суспільства.  

Тема 13. Соціальні спільноти та соціогрупова структура суспільства.  

Тема 14. Соціальні інститути суспільства.  

Тема 15. Соціалізація як процес засвоєння соціального досвіду.  

Тема 16. Соціальний контроль і девіація. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

 

Результати 

Знати:  

- понятійно-категоріальний апарат політології та соціології;  

- основні теоретичні і методологічні напрями у вивченні політичних та 

соціальних процесів; 

 - сутність політики, політичного життя суспільства, політичних відносин і 

процесів; 

 - структуру політичної системи та її функції 

 - права і свободи людини і громадянина та механізми їх реалізації;  

- особливості світової політики в умовах глобалізації;  

- особливості та завдання зовнішньої політики української держави; 

 - специфіку соціологічного аналізу політики та політичних процесів, що 

відбуваються в сучасному суспільстві;  

- тенденції та проблеми розвитку сучасного суспільства, його структуру, базові 

компоненти соціального життя; 

 - соціологічне розуміння ролі людини як головної діючої особи політичного 

життя 

Уміти:  

- характеризувати основні політичні процеси, що відбуваються нині в Україні;  

- виявляти специфіку соціологічного аналізу політичного життя;  

- визначати відповідні форми виявлення, фіксації політичних процесів; 

 - давати аналіз тенденціям політичних та соціальних змін в сучасній Україні та 

світі;  

- використовувати теоретичні знання політолого-соціологічного курсу у 

практичній роботі.  

Мати навички:  



- розуміння сучасних досягнень економіки та базових уявлень про основні 

напрямки її розвитку. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32 - 16 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), тестування, модульного 

контролю, екзамену. Вивчення джерел, рекомендованих до самостійного 

опанування.; підготовка рефератів і доповідей, Інтернет-оглядів з тематики 

курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.01 

Дисципліна «Вища математика», 1 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Визначники та їх властивості. Правило Лапласа.  

Тема 2. Матриці. Дії над матрицями. Обернена матриця. Ранг матриці. 

 Тема 3. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь та методи їх розв‘язування . 

Тема 4. Вектори та дії над ними. Поняття базису та системи координат.  

Тема 5. Рівняння лінії на площині. Різні види рівняння прямої на площині.  

Тема 6. Рівняння площини та рівняння прямої у просторі.  

Тема 7. Криві другого порядку та поняття про поверхні другого порядку . 

Змістовний модуль 2.  

Тема 8. Множина. Поняття функції. Область визначення, способи задання. 

Тема 9. Границя функції. 

Тема 10. Неперервність функції.  

Тема 11. Поняття похідної та її зміст. Методи диференціювання. 

Тема 12. Застосування диференціального числення до дослідження функції 

Тема 13. Диференціал та його застосування 

Тема 14. Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування. 

Тема 15. Визначений інтеграл. Застосування визначеного інтегралу  

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  теорію матриць і визначників, які є основним математичним апаратом  

системного опису складних зв‘язків матеріального світу;  

-  основні математичні поняття сучасної математичної символіки, елементи теорії 

множин і математичної логіки як основних можливостей мінімально-збиткового 

представлення математично  

формалізованих процесів; 

-теорію функцій однієї змінної, яка дозволяє якісно аналізувати  

дискретні і неперервні функціональні зв'язки, даючи їм геометричну і аналітичну 

інтерпретацію, а також визначити аналітично  

функціональний зв'язок в умовах даного експерименту; 

- теорію і методи екстремізації функцій однієї змінної, яка є основою 

розв'язування оптимізаційних економічних, організаційних,  



технологічних і виробничих процесів;  

Уміти:  

-  математично моделювати технологічні, технічні та соціально-економічні  

процеси в межах тих технологічних, технічних та соціально- економічних знань, 

які він отримав при вивченні відповідних природничих та спеціальних 

дисциплін;  

-  за умов міждисциплінарних зв'язків в процесі бакалаврської підготовки та за 

умов подальшої інженерної діяльності чисельно розв'язувати практичні задачі в 

межах вищеозначеного, кількісно оцінювати результати практичних завдань, 

проектів та бізнес-пропозицій.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні  

принципи й методи управління, а також підготовку, прийняття та  

реалізацію оптимальних управлінських рішень;  

-  володіння методами та інструментарієм для обґрунтування  

управлінських рішень щодо створення й функціонування логістичних 

організаційних структур  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 - 32 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 1 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.02 

Дисципліна «Теорія ймовірності і математична статистика», 2 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Елементи комбінаторики: основні принципи комбінаторики (суми та 

добутку), сполуки без повторень (розміщення, перестановки, комбінації). 

Властивості комбінацій, їх зв‘язок з біномом Ньютона.  

Побудова трикутника Паскаля. 

Тема 2. Предмет теорії ймовірності та її вихідні поняття. Поняття простору 

елементарних подій. Види подій. Операції над подіями. 

Тема 3. Означення та властивості ймовірності: класичне, геометричне, 

статистичне означення. Властивості ймовірності. Аксіоми теорії ймовірності. 

Тема 4. Теореми додавання ймовірностей несумісних подій. 

Тема 5. Залежні і незалежні випадкові події, поняття умовної ймовірності. 

Теореми множення ймовірностей. Теорема додавання ймовірностей сумісних 

подій 

Тема 6. Апріорні та апостеріорні ймовірності гіпотези. Формула повної 

ймовірності. Формули Байєса 

Тема 7. Схема Бернуллі. Формула Бернуллі та наслідки з неї. Найвірогідніше 

число «успіхів» у схемі Бернуллі. 

Тема 8. Граничні теореми у схемі Бернуллі: 

- формула Пуассона для обчислення ймовірностей масових малоймовірних 

випадкових подій;  

- локальна теорема Муавра-Лапласа. Функція Гауса та її властивості; 

- інтегральна теорема Муавра-Лапласа. Функція Лапласа та її властивості. 

Наслідки з теореми.  

Змістовний модуль 2. 

Тема 9. Дискретні випадкові величини (ДВВ). Закон розподілу ДВВ та форми 

його задання. Функція розподілу ймовірностей та особливості її  

побудови для ДВВ. Сума та добуток декількох ДВВ. 

Тема 10. Числові характеристики ДВВ. Математичне сподівання, дисперсія та 

середнє квадратичне відхилення. (ймовірнісний зміст, формули для обчислення, 



властивості). 

Тема 11. Приклади законів розподілу ДВВ: Біномний розподіл, розподіл 

Пуассона, геометричний та гіпергеометричний розподіли. Числові 

характеристики розглянутих розподілів. 

Тема 12. Інтегральна та диференціальна функції розподілу ймовірностей 

неперервних випадкових величин (НВВ). Визначення числових характеристик 

НВВ. 

Тема 13. Приклади законів розподілу НВВ. Рівномірний та показниковий закони 

розподілу НВВ. Нормальний закон розподілу НВВ. Нормальна крива та її 

властивості. Стандартний розподіл. Формула для обчислення ймовірності 

попадання нормально розподіленої НВВ в заданий інтервал. Правило трьох сигм. 

Тема 14. Перша та друга нерівності Чебишова. Граничні теореми закону великих 

чисел - Чебишова та Бернуллі. 

Тема 15. Предмет математичної статистики. Генеральна сукупність та вибірка. 

Статистичний розподіл вибірки та його графічні представлення. Тема 16. Точкові 

статистичні оцінки параметрів розподілу. Незміщеність, ефективність та 

спроможність оцінки. Інтервальні статистичні оцінки. Довірча ймовірність, 

довірчий інтервал. Перевірка статистичних гіпотез. Критерій узгодження Пірсона  

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  основні поняття комбінаторики;  

-  поняття випадкової події;  

-  класичне, статистичне та геометричне означення ймовірності;  

-  правило додавання та множення ймовірностей;  

-  граничні теореми для схеми Бернуллі;  

-  поняття випадкової величини, її закони розподілу (в тому числі закон  

розподілу Пуассона, нормальний закон розподілу Гаусса);  

-  числові характеристики випадкових величин  

-  елементи математичної статистики.  

Уміти:  

-  застосовувати основні методи теорії ймовірностей і математичної  

статистики до обробки й аналізу результатів статистичних  

спостережень і приймати на основі них обґрунтовані рішення;  

-  за умов міждисциплінарних зав‘язків в процесі бакалаврської підготовки та за 

умов подальшої інженерної діяльності чисельно розв'язувати практичні задачі в 

межах вище означеного, кількісно оцінювати результати практичних завдань, 

проектів та бізнес-  

пропозицій;  

-  опрацьовувати математичні моделі, пов‘язані з подальшою фаховою  

діяльністю, а по можливості й складати такі моделі. 

Мати навички: 

- застосування основних понять та методів теорії ймовірностей і  

математичної статистики для розрахунку різних кількісних характеристик в 

задачах транспортних технологій.  
 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС Підготовка до лекцій, практичних занять, модульного контролю, заліку. 



Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.  
Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.03 

Дисципліна «Оптимізаційні методи та моделі», 3 семестр 

Зміст 

Змістовний  модуль 1 

Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки  

Тема 2. Поняття оптимізаційних задач і оптимізаційних моделей. 

 Тема 3. Лінійне програмування  

Тема 4. Теорія двоїстості і двоїсті оцінки в аналізі розв‘язків лінійних 

оптимізаційних моделей  

Змістовний модуль 2 

Тема 5. Аналіз лінійних моделей економічних задач  

Тема 6. Транспортна задача  

Тема 7. Цілочислові задачі лінійного програмування. Основні методи їх 

розв‘язання і аналізу  

Тема 8. Задачі нелінійного програмування. Основні методи їх розв‘язання і 

аналізу 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

- основні категорії, поняття, теореми та задачі, необхідні при застосуванні  

економіко-математичних методів; 

– методи лінійного, цілочислового, нелінійного та динамічного  

програмування, основи теорії ігор; 

– методологію та інструментарій побудови і розв‘язування оптимізаційних задач; 

– програмне забезпечення при розв‘язанні економіко-математичних задач на 

ПЕОМ.   

Уміти: 

- формулювати економіко-математичні моделі;  

– здійснювати розв‘язання економічних задач за допомогою математичних 

методів;  

– аналізувати математичний розв‘язок задач для прийняття оптимальних рішень 

в умовах ринкової економіки та конкуренції.  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 2 семестрі 

 



Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.04 

Дисципліна «Економетрика», 4 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. Загальні принципи побудови економетричних 

моделей.  

Тема 1. Зв`язок економетрики з макроекономікою. 

Тема 2.Проста вибіркова лінійна регресія 

Тема 4. Особливі випадки у багатофакторному регресійному аналізі. 

Тема 5. Криві зростання. 

Тема 6. Економетричні симультативні моделі. 

Змістовий модуль 2. Основні припущення багатофакторного регресійного 

аналізу. 

Тема7. Поняття гетероскедастичності та гомоскедастичності. 

Автокореляція. Мультиколінеарність. 

Тема 8. Динамічні економетричні моделі. 
Тема 9. Системи одночасних економетричних рівнянь. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

- основні поняття, категорії та інструменти економетрики;  

- методи перевірки статистичних гіпотез стосовно показників побудованих 

економетричних моделях;  

- сучасні методи економетричного аналізу;  

Вміти:  

- здійснювати пошук інформації згідно мети дослідження;  

- здійснювати вибір інструментарію для обробки отриманих економічних даних; 

- будувати стандартні економетричні моделі;  

- прогнозувати стан розвитку соціально-економічних систем;  

- робити змістовні, обґрунтовані висновки та рекомендації на основі результатів 

економетричного моделювання. 

Мати навички аналізу стану і оцінки перспектив розвитку економічних і 

соціальних систем в сучасних умовах 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.05 

Дисципліна «Інформатика та інформаційні технології в економіці », 1 семестр 

Зміст Змістовний модуль 1. Обробка документів.  



Тема 1. Обробка текстових документів.  

Тема 2. Обробка табличних документів.  

Змістовний модуль 2. Сучасні комп‘ютерні та інформаційні технології.      

Інформаційні технології на базі сучасних математичних пакетів обробки 

інформації.  

Тема 3. Основи роботи в програмному середовищі Mathcad.  

Тема 4. Розв‘язання задач лінійної алгебри і математичного аналізу.  

Тема 5. Розв‘язання рівнянь та систем рівнянь.  

Змістовний модуль3. Технології розв‘язання прикладних задач.  

Тема 6. Комп‘ютерні технології статистичного аналізу.  

Тема 7. Розв‘язання задач математичного програмування.  

Тема 8. Інформаційні технології аналізу систем масового обслуговування 

Тема 9. Інформаційні технології аналізу систем управління запасами 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних 

звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

 

Результати 

Знати:  

- сутність та можливості сучасних комп‘ютерних систем і технологій для 

розв‘язання інформаційних і математичних задач у галузі економіки;  

- призначення, склад і можливості сучасних комп‘ютерних систем (системи 

математичних розрахунків Mathcad, системи табличних розрахунків Excel тощо), їх 

використання для розв‘язання інженерних та економічних задач;  

- методи і прийоми розробки алгоритмів і комп‘ютерних програм алгоритмічною 

мовою високого рівня (алгоритмічна мова системи Mathcad);  

- технологію інформаційної підтримки розв‘язуваних задач графічними засобами. 

Уміти:  

- аналізувати завдання в своїй предметній області і вибирати відповідне програмне 

забезпечення для розв‘язання розрахункових, економікотехнічних та 

інформаційних задач;  

- здійснювати постановку і алгоритмізацію задач, розробку комп‘ютерних програм, 

комп‘ютерну реалізацію розрахунків;  

- настроювати параметри вибраного програмного забезпечення відповідно до 

конкретної задачі або класу задач;  

- використовувати засоби Mathcad та Excel для моделювання, розрахунків, аналізу 

та прогнозування.  

Мати навички:  

- Демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування 

інформаційних систем та технологій в навчальному процесі, наукових 

дослідженнях та професійній діяльності.  

- Використовувати нові інформаційні технології, підвищувати продуктивність 

праці та загального рівня культури управління.  

- Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в професійній сфері. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 32 - 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та презентацій 

опрацьованого матеріалу 

Оцінка результатів 

навчання 
Залік  у 1 семестрі 



3. Цикл професійної і практичної підготовки за напрямом 
 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.01 

Дисципліна «Політична економія », 2 семестр 

 

Зміст 

Змістовний модуль 1 

Тема 1 Політична економія як наука.  

Тема 2 Економічна система суспільства.  

Тема 3 Соціально-економічна сутність відносин власності.  

Тема 4 Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст та 

результативність.  

Тема 5 Форми суспільного господарства. 

 Тема 6 Ринкове господарство і його основні суб‗єкти.  

Тема 7 Сучасний ринок, його структура і функції.  

Тема 8 Підприємство в економічній системі.  

Тема 9 Основи теорії попиту та пропозиції.  

Змістовний модуль 2 

Тема 10 Кругообіг і оборот капіталу.  

Тема 11 Трудові відносини. Заробітна плата. 

 Тема 12 Витрати виробництва, прибуток і валовий дохід 

Тема 13 Ціноутворення та фактори виробництва.  

Тема 14 Національна економіка. Основні макроекономічні показники.  

Тема 15 Фінансова система та основи податкової політики.  

Тема 16 Економічне зростання та соціальний прогресс 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

 
Знати:  

- основні етапи становлення та розвитку політичної економії як науки;  

- сучасну теорію виробництва та його фактори; 

 економічний та юридичний зміст власності, економічну теорію прав власності;  

- особливості основних економічних систем та перехідної економіки;  

- основи функціонування ринкової економіки, категорії та закони товарного 

виробництва;  

- сутність і функції ринку;  

- економічну природу і види конкуренції; причини та наслідки монополізму в 

економіці;  

- теорію домогосподарства;  

- теорії фірми, економіку фірми (економічні витрати, доходи, прибутки, 

рентабельність господарської діяльності, стратегії ціноутворення);  

- механізми функціонування ресурсних ринків – праці, капіталу, землі й 



нерухомості;  

- систему макроекономіки: її основні результати й показники;  

- чинники і критерії економічного зростання та економічного розвитку;  

- форми подолання макроекономічної нестабільності; 

- методи державного регулювання економіки;  

- головні сфери світової економіки, 

 форми міжнародних економічних зв‘язків;  

Вміти :  

- здійснювати порівняльний аналіз економічних систем;  

- розраховувати основні показники економічної та соціальної ефективності 

суспільного виробництва;  

- аналізувати програми макроекономічного розвитку країни;  

- оцінювати структуру та інфраструктуру ринку, ефективність конкурентної та 

антимонопольної політики;  

- визначати стан економічного розвитку окремих підприємств;  

- користуватися сучасною науковою літературою, статистичними довідниками, 

електронними джерелами інформації. 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

210 32 - 48 130 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.02 
Дисципліна «Мікроекономіка », 4 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. Основи теорії попиту та пропозиції. Теорії поведінки 

споживача та виробника  

Тема 1. Вступ до мікроекономіки  

Тема 2. Основи аналізу попиту і пропозиції  

Тема 3. Ринковий механізм погодження попиту і пропозиції  

Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача 

 Тема 5. Ординалістський підхід щодо вибору споживача  

Тема 6. Аналіз поведінки споживача.  

Тема 7. Мікроекономічна модель підприємства  

Тема 8. Варіації факторів виробництва та оптимум виробника.  

Тема 9. Витрати виробництва.  

Змістовний модуль 2. Основи аналізу поведінки фірм в різних ринкових умовах 

на товарних та ресурсних ринках  

Тема 10. Ринок досконалої конкуренції.  

Тема 11. Монопольний ринок.  

Тема 12. Олігополія  

Тема 13. Ринок монополістичної конкуренції  

Тема 14. Мікроекономічна модель функціонування факторних ринків  

Тема 15. Мікроекономічна модель ринку праці  

Тема 16. Ринки капіталу та природних ресурсів  

Тема 17. Загальна рівновага та економічна ефективність 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 



СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

Знати:  базові положення мікроекономічної теорії щодо функціонування 

ринкового механізму, формування попиту і пропозиції, вибору споживача і 

виробника; принципи раціональної поведінки економічних мікросистем в 

ринкових умовах; термінологію і основні прийоми мікроекономічного аналізу. 

Уміти:  використовувати інструментарій мікроекономічного аналізу для 

вивчення та оптимізації поведінки економічних суб‘єктів у ринкових умовах; 

застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень для аналізу ефективності 

функціонування господарських мікросистем; виконувати техніко-економічні 

розрахунки, пов‘язані з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки 

учасників ринку.  

Мати навички:  аналізувати і оцінювати реальні умови господарювання, 

обґрунтовано формулювати мету виробничо-господарської діяльності, знаходити 

оптимальні шляхи її реалізації за умов обмежених ресурсів. 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 32  116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 4 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.03 

Дисципліна «Макроекономіка », 3 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль  

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу. Система національних рахунків.  

Тема 2. Макроекономічна нестабільність.  

Тема 3. Споживання, заощадження та інвестиції.  

Тема 4. Сукупний попит і сукупна пропозиція.  

Тема 5. Держава в системі макроекономічного регулювання.  

Змістовний модуль 2  

Тема 6. Фіскальна політика в системі державного регулювання економіки 

Тема 7. Механізм грошово-кредитної діяльності.  

Тема 8. Механізм зовнішньоекономічної діяльності.  

Тема 9 .Ринок праці та соціальна політика.  

Тема 10. Економічне зростання. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 



СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

- теорію макроекономічної науки, її об‘єкт, предмет і метод;  

- основні показники та індикатори макроекономічного розвитку;  

- базові моделі рівноваги та механізм складових макроекономічної політики: 

фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної, соціальної.  

Уміти: 

 - розраховувати та аналізувати основні макроекономічні показники; 

 - оцінювати стан розвитку економіки на основі макроекономічних показників; 

 - самостійно обґрунтовувати макроекономічну політику;  

- використовувати і застосовувати знання, набуті у процесі вивчення дисципліни, 

у майбутній роботі та житті;  

- здійснювати аналіз динаміки основних показників та тенденцій 

макроекономічного розвитку;  

- застосовувати методи оцінки стану та ефективності заходів держави щодо 

ринку праці;  

- використовувати методи аналізу інфляційних процесів, інструментарій оцінки 

зовнішньоекономічної позиції країни.  

Мати навички: 

 - визначати основні диспропорції макроекономічного розвитку країни, їх 

характер та причини виникнення; 

 - визначати й обґрунтовувати цілі, пріоритети та завдання в сферах фінансової, 

монетарної, антиінфляційної, зовнішньоекономічної, а також політики 

економічного зростання та у сфері зайнятості у прогнозному періоді;  

- застосовувати передовий досвід зарубіжних країн в формуванні стратегії 

розвитку різних напрямів макроекономічної політики; 

 - обґрунтувати систему антикризових регуляторних заходів держави, включаючи 

зовнішнє фінансування, спрямованих на усунення внутрішнього дисбалансу в 

економіці країни;  

- розраховувати макроекономічні показники в системі національних рахунків;  

- аналізувати сукупний попит та сукупну пропозицію;  

- досліджувати споживання, заощадження та інвестиції;  

- визначати зміст, форми вияву та головні фактори макроекономічної 

нестабільності; 

- обґрунтовувати необхідність державного втручання в економіку; 

 - оцінювати ефективність грошово-кредитної, фіскальної, соціальної політики та 

механізму зовнішньоекономічної діяльності;  

- обґрунтовувати зміст, джерела, типи та фактори економічного зростання. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 - 32 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 
Іспит у 3 семестрі 



навчання 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.04 

Дисципліна «Історія економіки та економічної думки », 1 семестр 

Зміст 

                                                             Змістовний модуль 1 

Тема 1.Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду 

формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. — V ст. н.е.).  

Тема 2. Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в 

період середньовіччя (V — XV ст.).  

Тема 3. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської 

цивілізації (XVI — перша половина XVII ст.).Перші економічні школи.  

Тема 4. Розвиток ринкового господарства та економічної думки в період становлення 

національних держав (друга половина XVII — перша половина XIX ст.).  

                                                               Змістовний модуль 2 

Тема 5. Ринкове господарство провідних країн світу в період монополістичної 

конкуренції та відображення цих процесів у світовій економічній думці (друга 

половина XIX — початок XX ст.). 

Тема 6. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі 

інформаційно-технологічної революції (кінець XX — початок XXI ст.).  

Тема 7. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX ст.) 

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

 

Знати:  

- конкретні проблеми господарського розвитку провідних країн світу у певні періоди;  

- економічну історію України та альтернативні шляхи розвитку її господарства в 

період переходу від командно-адміністративної системи до соціальноорієнтованої 

ринкової економіки;  

- наукове відображення господарської діяльності в економічній думці вчених світу та 

України.  

Вміти : застосовувати основні положення у практичній діяльності. 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32 116 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування. 

Оцінка результатів 

навчання 
Залік у 1 семестрі 



 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.05 

Дисципліна «Економіка підприємства », 3,4 семестри 

Зміст 

Змістовний модуль 1. ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Тема 1. Теорії підприємств та основи підприємництва 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства 

Тема 4. Структура і управління підприємством 

Тема 5. Ринок і продукція 

Тема 5. Ринок і продукція 

Змістовий модуль 2. РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ 

Тема 6. Організація виробництва і забезпечення якості продукції 

Тема 7. Планування діяльності підприємства 

Тема 8. Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та 

реструктуризація 

Тема 9. Капітал підприємства 

Тема 10. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства 

Змістовий модуль 3. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 11. Персонал підприємства, продуктивність і оплата  праці. 

Тема 12. Інвестиції 

Тема 13. Інноваційна діяльність 

Змістовий модуль 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 14. Витрати на виробництво і реалізацію продукції 

Тема 15. Фінансово-економічні результати суб‘єктів господарювання 

Тема 16. Економічна безпека та антикризова діяльність 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

 

Результати 

Знати:  

 економічні основи функціонування підприємств в сучасних 

економічних умовах; 

  методи оцінки виробничих ресурсів підприємства (основих засобів, 

оборотних коштів),  

 визначення витрат і результатів господарської діяльності 

підприємства;  

 способи мотиваційного впливу, що забезпечують ефективне 

господарювання; 

Вміти : 



 на практиці застосовувати отримані теоретичні знання, що передбачає 

оволодіння навичками аналітичної діяльності, прийомами здійснення 

необхідних розрахунків, технікою обґрунтування рішень, способами 

реалізації мотиваційного впливу. 

Мати навички формування здатностей самостійно мислити, приймати 

управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для 

ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

240 64 - 64 112 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, написання курсової роботи підготовка до заліку та іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 3 семестрі, іспит у 4 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ОПП: ПП.Н.06 

Дисципліна «Менеджмент», 3 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. Методологічні підходи до менеджменту.  

Тема 1. Предмет і завдання курсу. Сутність управління.  

Тема 2. Підходи до управління. Еволюція науки управління. 

Тема 3. Поняття організації. Складні організації. 

Тема 4. Зовнішнє і внутрішнє середовище організації. 

Тема 5. Суть, функції та переваги стратегічного управління.  

Тема 6. Процес прийняття управлінського рішення. 

Тема 7. Комунікації та ефективність управління. 

Тема 8. Планування.  

Тема 9. Організація взаємодії та повноваження. 

Тема 10. Побудова організаційної структури організації.  

Змістовний модуль 2. Управління трудовими ресурсами.  

Тема 11. Мотивація. 

Тема 12. Керівництво. Влада та особливий вплив. Лідерство.  

Тема 13. Групова динаміка. 

Тема 14. Контроль і регулювання в організації. 

Тема 15. Конфлікти та управління ними. Управління і стрес.  

Тема 16. Управління трудовими ресурсами.  

Тема 17. Лідерство – види, ситуація і ефективність. 

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 
 

Знати:  

-  теоретичні та організаційні основи сутності, зміст, визначення основних понять, закономірності та 

принципи управління;  

-  характеристику зовнішнього і внутрішнього середовища організації;  



-  методи управління в організаціях;  

-  загальну характеристику основних функцій управління; 

-особливості етапів і методів планування; типи і характеристику організаційних структур управління; 

характеристику процесу делегування повноважень; 

- основні характеристики теорій мотивації; 

-характеристику видів і етапів контролю; характеристику методів прийняття рішень; процесу 

організаційних і міжособових комунікацій; 

- теоретичні засади сучасних теорій лідерства; форми влади; теорію  

конфлікту, методи вирішення конфліктів; характеристику формальних і неформальних груп тощо.  

Уміти:  

-  визначати та аналізувати характеристики внутрішнього і зовнішнього середовища; -  визначати 

кордони і особливості використання методів управління;  

-  формулювати місію та цілі організації; розробляти стратегію організації;  

-  визначати тип організаційної структури управління: розробляти її схему, визначати її переваги та 

недоліки;  

-  розраховувати необхідну кількість управлінців, розробляти положення про підрозділи підприємства 

і посадові інструкції для співробітників;  

-  обґрунтувати і визначити конкретні моделі мотивації співробітників;  

-  проаналізувати і визначити форму влади і стиль лідерства конкретного управлінця; 

-побудувати модель конфліктної ситуації і обґрунтувати методи управління даною ситуацією; - 

 проаналізувати на основі релевантної інформації конкретну проблему, яка потребує вирішення і 

прийняття раціонального управлінського рішення;  

-  розробити заходи для контролю прийнятого рішення.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування методів управління для 

ефективної діяльності організації;  

-  встановлювати взаємозв'язки базових моделей менеджменту з керованими та керуючими 

підсистемами управління;  

-  знаходити вірні рішення при використанні сучасних інструментів, методів в управлінні діяльністю 

організацій;  

-  розробляти механізм здійснення обміну інформацією між елементами комунікаційного каналу 

передачі; 

-розв‘язувати складні практичні задачі з планування, організації, мотивації, контролю для ведення 

комерційної діяльності на підприємствах різних форм власності.  

 
 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 3 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.07 

Дисципліна «Маркетинг », 6 семестр 

Зміст 

Змістовний  модуль 1. Теоретичні основи маркетингу та управління товарами і 

послугами.  

Тема 1. Сутність та зміст маркетингу. 

Тема 2. Формування маркетингової інформаційної системи. Тема 3. Комплексне 

дослідження ринку. 

Тема 4. Товар у комплексі маркетингу.  

Змістовний модуль 2. Складові комплексу маркетингу та управління 

маркетинговою діяльністю.  

Тема 5. Ціна у комплексі маркетингу. 

Тема 6. Розповсюдження у комплексі маркетингу. Тема 7. Комунікації у 

комплексі маркетингу. Тема 8. Управління маркетинговою діяльністю.  

 

Компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 



ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

 

Результати 

Знати: 

- сутність маркетингу та його основні групи функцій – маркетингові  

дослідження, розробку основних політик – товарну, цінову, політики розподілу 

та комунікацій, функції організації, планування та контролю маркетингової 

діяльності.  

Уміти:  

-  розробляти програму маркетингу залежно від цілей діяльності;  

-  формувати на підприємстві систему маркетингової інформації для  

збору, систематизації та аналізу первинної та вторинної інформації -  

бази для прийняття обґрунтованих маркетингових рішень;  

-  аналізувати фактори внутрішнього та зовнішнього середовища;  

-  розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємозв'язку між  

елементами комплексу маркетингу.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння основних прийомів і принципів  

маркетингу, серед яких дослідження ринку та аналіз ринкових можливостей 

підприємства; розроблення стратегії і тактики маркетингової діяльності та 

прийняття рішень; організація маркетингової діяльності;  

-  використовувати нові концепції маркетингу, вивчати досвід маркетингової 

діяльності в розвинутих країнах світу та адаптувати теорію і практику 

маркетингу до умов вітчизняного ринку;  

-  застосовувати набуті знання для формування раціональних виробничих 

програм та оперативного реагування на ринкову ситуацію.  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, лабораторних робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 6 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.08 

Дисципліна «Гроші і кредит», 5 семестр 

Зміст 

                                                 Змістовний модуль 1 

Тема 1. Сутність грошей та їх функції. Теорії грошей.  

Тема 2. Грошовий оборот та грошові потоки.  

Тема 3. Фінансовий ринок.  

Тема 4. Грошова система.  

Тема 5. Інфляція та грошові реформи.  

Тема 6. Ринок цінних паперів.  

                                                   Змістовний модуль 2 

Тема 7. Сукупність кредиту та кредитний механізм  



Тема 8. Кредитна система.  

Тема 9. Центральний банк та його роль в економіці.  

Тема 10. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи.  

Тема 11. Спеціалізовані кредитно – фінансові установи.  

Тема 12. Гроші та кредит у системі міжнародних відносин. 

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

Знати :  

- закономірності грошово – кредитного обігу в умовах ринкового господарства;  

- принципи та форми організації сучасної грошово – кредитної системи;  

- особливості вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту; 

 - характеристики ринку позикових капіталів, грошового обігу, банків та 

банківської діяльності;  

- функціонування спеціалізованих небанківських інститутів;  

- сутність методів, принципів та інструментів грошово – кредитної політики. 

Вміти :  

- орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово – кредитного 

характеру;  

- аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово – 

кредитному ринку;  

- прогнозувати майбутній розвиток грошово – кредитних відносин;  

- обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань 

монетарного характеру.  

Мати навички: застосовувати основні нормативни документи і закони України у 

сфері банківської діяльності, державному регулюванню ринку цінних паперів, 

про систему валютного регулювання і валютного контролю і т.д.; основні моделі 

грошових реформ та моделі сукупного грошового обороту та законом грошового 

обороту; основні види споживчих кредитів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

 

 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.09 
Дисципліна «Фінанси », 6 семестр 

Зміст 

                                             Змістовний модуль 1 

Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль  

Тема 2. Фінансова система  

Тема 3. Фінанси підприємницьких структур  



Тема 4. Податки і податкова системи України  

Тема 5. Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система  

Тема 6. Доходи і видатки державного бюджету  

                                             Змістовний модуль 2 

Тема 7. Фінанси місцевого самоврядування  

Тема 8. Державний кредит та державні цільові фонди  

Тема 9. Фінансова політика і фінансовий механізм  

Тема 10. Фінанси населення  

Тема 11. Фінансовий ринок  

Тема 12. Страхування і страховий ринок  

Тема 13. Міжнародні фінанси 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

– Сутність фінансів, їх функції і роль;  

– Структуру інститутів фінансової системи України; 

– Теоретичні основи побудови бюджетної та податкової системи; 

– Особливості централізованих і децентралізованих фінансів;  

– Стан і перспективи розвитку страхового та фінансового ринку;  

– Цілі і завдання фінансової політики держави.  

Вміти:  

– Аналізувати процеси, що відбуваються у фінансовій сфері;  

– Визначати переваги і недоліки змін, що вносяться у законодавство;  

– Аналізувати основні макроекономічні показники розвитку держави;  

– Розраховувати основні показники у сфері децентралізованих фінансів; 

 – Визначати структуру ВВП та розраховувати її динаміку;  

– Орієнтуватися у податковому законодавстві України;  

– Аналізувати доходи і видатки бюджету Державного бюджету; 

 – Розраховувати питому вагу окремих податків у доходах бюджету;  

– Оцінювати ефективність форм регулювання ринкових відносин; 

 – Розробляти прогнозні показники подальшого розвитку для забезпечення 

економічної та політичної стабільності країни. 

 Мати навички користування нормативно-правовими актами щодо регулювання 

фінансової діяльності; оцінювання моделі фінансових відносин та особливості 

розподілу в них фінансових ресурсів; визначати інструменти грошово-

кредитного регулювання і умови їх ефективного застосування; оцінювати сучасні 

тенденції розвитку грошово-кредитної системи, виявляти позитивні і негативні 

наслідки застосування фінансових інструментів адміністративного і ринкового 

регулювання політик. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка Екзамен у 6 семестрі 



результатів 

навчання 

 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.10 
Дисципліна «Бухгалтерський облік і аудит », 6 семестр 

Зміст 

Змістовний  модуль 1.Облік на підприємствах транспорту.Теорія 

бухгалтерського обліку.  

Тема 1. Суть і характеристика бух обліку.  

Тема 2. Бухгалтерський баланс.  

Тема 3. Рахунки обліку та подвійний запис.  

Змістовний модуль 2. Бухгалтерський облік на підприємстві.  

Тема 4. Облік виробничих запасів.  

Тема 5. Облік заробітної плати.  

Тема 6. Облік не оборотних активів. 

 Тема 7. Облік витрат підприємства.  

Тема 8. Облік фінансового результату.  

Тема 9. Складання бухгалтерської звітності.  

Змістовний модуль 3. Основні положення аудиту. Теоретичні основи аудиту.  

Тема 10. Суть і предмет аудиту.  

Тема 11. Планування аудиторської перевірки.  

Тема 12. Аудиторський ризик.  

Тема 13. Помилка і шахрайство в аудиті. 

Модуль 4. Організація і методика аудиту ЗМ 5. Аудит фінансової звітності.  

Тема 14. Аудиторські докази.  

Тема 15. Аудит фінансової звітності.  

Тема 16. Аудит касових операцій.  

Тема 17. Аудит фінансового стану з приводу банкрутства.  

Тема 18. Узагальнення результатів аудиту. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

Знати:  

- основні інформаційні джерела аудиторської перевірки;  

- методи та прийоми аудиторських перевірок;  

- принципи формування аудиторських документів;  

- специфіку аудиторської перевірки по напрямкам;  

- законодавчо-нормативну базу та Міжнародні стандарти аудиту 

 Вміти:  

- формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансової звітності та 

фінансовий стан підприємства;  

- проводити аудит фінансового стану з приводу банкрутства  

Мати навички: 

- оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок 

проведення аудиту (незалежної перевірки систем обліку,  

внутрішнього контролю і фінансової звітності) та виконання аудиторських 

послуг та праці аудиторів. 



Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 6 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.11 
Дисципліна «Економіка праці і соціально-трудові відносини », 5 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Об‘єкт, предмет і завдання дисципліни.   

Тема 2. Трудові ресурси суспільства 

Тема 3. Трудовий потенціал суспільства 

Тема 4. Система соціально-трудових відносин 

Тема 5. Оцінка соціально-трудових відносин 

Тема 6. Сутність соціального партнерства 

Змістовний модуль 2  

Тема 7. Соціального партнерство і його розвиток в Україні 

Тема 8. Склад і структура ринку праці 

Тема 9. Механізм функціонування ринку праці  

Тема 10. Сегментація ринку праці  

Тема 11. Соціально-трудові відносини зайнятості 

Тема 12. Види безробіття та показники аналізу безробіття 

Компетентності 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 

пропозиції, зайнятості та безробіття. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

-   сутність категорії "праця" та її характеристики, процес праці та форми його 

виявлення; 

 - поняття  «людські ресурси», ―трудові ресурси‖ та ―трудовий потенціал‖ 

суспільства; 

 - поняття «соціально-трудових відносин», складові системи соціально-

трудових відносин; 

- сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової 

економіки; 

 - складові ринку праці та його функціонування, регулювання ринку праці; 

- сутність, зміст, принципи та складові організації праці; 

- напрямки використання трудових ресурсів, продуктивність праці та 

показники її виміру; 

- сутність  заробітної плати та її структуру, механізм організації заробітної 

праці;  

- показники використання праці та методики їх планування; 

-  сутність, напрями, показники моніторингу соціально-трудової сфери; 



- цілі, завдання, структура Міжнародної організації праці (МОП) у сучасному 

світі; 

- зарубіжний досвід регулювання відносин у сфері зайнятості; 

Вміти: 

-  визначати та аналізувати структуру людських ресурсів; 

-  застосовувати методи регулювання соціально-трудових відносин в умовах 

становлення ринкової економіки; 

-   проводити оцінку стану соціального партнерства на підприємстві  та 

визначати напрями його розвитку; 

- проводити аналіз ринку праці; 

- визначати умови оплати праці в системі колективно-договірного регулювання 

соціально-трудових відносин; 

- визначати чинники, що впливають на рівень і динаміку заробітної плати; 

- проводити моніторинг соціально-трудової сфери; 

- застосовувати міжнародні трудові норми в Україні. 

Мати навички щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-

трудовій сфері; вирішення проблем економіки праці й соціально-трудових 

відносин. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 32  72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

 періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 

 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.12 
Дисципліна «Міжнародна економіка », 5 семестр 

Зміст 

                                  Змістовний модуль 1 

Тема 1. Міжнародна економіка як наука 

Тема 2. Середовище міжнародної економічної діяльності 

Тема 3. Міжнародна економічна інтеграція 

Тема 4. Міжнародна торгівля 

Тема 5. Міжнародні інвестиції 

Тема 6. Міжнародний кредит  

                                  Змістовний модуль 2 

Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили 

Тема 8. Світова валютна система 

Тема 9. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

Тема 10. Глобалізація та економічний розвиток 

Тема 11. Міжнародний бізнес 

Тема 12. Міжнародна економічна політика України 

Компетентності 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 



СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

Знати: 

  особливості сучасної міжнародної економіки, якими є провідні тенденції її 

функціонування та розвитку;  

 суть і форми сучасних міжнародних економічних відносин, які відбуваються 

на зламі ХХ та ХХІ століть;  

 закономірності становлення та поглиблення міжнародних економічних 

відносин і формування єдиного економічного простору – світового господарства; 

 специфіку формування і функціонування спеціальних економічних зон та 

єврорегіонів; 

 особливості розвитку господарського співробітництва країн світового 

співтовариства; 

 закономірності розвитку глобальних економічних та соціальних процесів, які 

зумовлюють взаємозв‘язок та взаємозалежність національних господарств, 

політичних, економічних і соціальних систем; 

 засади зовнішньо-торговельної, валютно-кредитної та виробничо-

інвестиційної політики в умовах розвитку світового господарства; 

 нові принципи конкуренції і перспективні сфери та форми взаємодії 

економіки України зі світовою економікою. 

Вміти: 

 аналізувати економічні відносини та дію економічних законів на міжнародному 

рівні; 

 знаходити і визначати шляхи адаптації та пристосування «західного» досвіду до 

умов України та реалізувати намір інтегруватися до системи міжнародних економічних 

відносин; 

 визначати сприятливі перспективи щодо посилення ефективності економіки 

України за рахунок оптимального використання переваг світогосподарського та 

міжнародного поділу праці; 

мати навички співставляти позитивні та негативні наслідки міжнародних 

економічних процесів для України 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32  116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 

  
Шифр за ОПП: ПП.Н.13 

Дисципліна «Статистика », 5 семестр 

 

Зміст 

  

 

Змістовний модуль 1. Статистичне спостереження, зведення, групування та обробка статистичних 

даних.  

Тема 1. Предмет і метод статистики 

Тема 2. Статистичне спостереження 

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних 

Тема 4. Абсолютні та відносні величини, графічний спосіб зображення їх.  

Тема 5. Середні величини і показники варіації 

Змістовний модуль 2. Визначення динаміки суспільних явищ, тенденції і закономірності їх розвитку, 

виявлення дії впливу окремих факторів їх розвитку.  

Тема 6. Вибіркові спостереження 

Тема 7. Ряди динаміки 

Тема 8. Вимірювання взаємозв‘язку, аналіз складних суспільних явищ і виявлення дії окремих 



 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.14 
Дисципліна «Основи безпеки людини », 2 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль I. Основи системи безпеки життєдіяльності людини. Правові 

та організаційні основи безпеки.  

Тема 1. Безпека людини в Україні 

Тема 2. Категорійно-понятійний апарат 

Тема 3. Небезпеки, їх види, характер та результати проявів. 

Змістовний модуль 2. Державне управління безпекою людини, нагляд та 

громадський контроль.  

Тема 4. Імовірнісні структурно-логічні моделі виникнення та розвитку НС. 

Організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС.  

Тема 5. Соціальне та економічне значення охорони праці. 

Соціальний захист потерпілих. 

Тема 6. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим.  

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

факторів на їх розвиток.  

Тема 9. Індекси  

  
 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати  

Знати:  

- основи статистичного дослідження, зведення та групування матеріалів статистичного 

спостереження, виявлення зв'язків між окремими явищами та процесами, встановлення його 

структури, узагальнюючі статистичні показники, динаміку суспільних явищ, тенденцій і 

закономірностей їх розвитку.  

Уміти: 

- проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі  

показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти  

закономірності й тенденції розвитку досліджуваних явищ. 

Мати навички: 

- самостійної роботи з масовими статистичними даними і забезпечити  

створення теоретичної бази для наукового пошуку в курсовій та дипломній роботі.  

           
 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 



ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності людини  

в умовах повсякденного життя, а також в умовах надзвичайних ситуацій, здобуті 

на основі вивчення структури, змісту і взаємозвязку житєдіяльності людини із 

середовищем праці й проживання;  

-  основні поняття у галузі безпеки людини, їх терміни та визначення;  

-  основні законодавчі та нормативні акти з питань людини, а також їх  

основні положення;  

-  систему державного управління безпекою людини, організацією  

охорони праці на підприємстві, функції та повноваження органів  

нагляду і контролю;  

-  основи фізіології гігієни праці та виробничої і побутової санітарії;  

-  порядок та необхідність прийняття рішення щодо захисту  

співробітників і громадськості від можливих захворювань та аварій на 

виробництві, катастроф і стихійних лих та надзвичайних ситуацій. А також 

заходів для ліквідації їх наслідків.  

-  методи аналізу та заходи щодо профілактики виробничого травматизму, 

професійних захворювань і аварій на виробництві.  

Вміти:  

- ідентифікувати потенційні небезпеки, розпізнавати їх вид, визначати  

величину та ймовірність їх впливу на організм людини та навколишнє 

середовище;  

-  обґрунтовувати і застосовувати практичні навички щодо захисту 

життєдіяльності людини від шкідливого і небезпечного впливу шкідливих 

параметрів середовища проживання та виробництва, а також вражаючих 

факторів, осередків ураження у надзвичайних ситуаціях із застосуванням 

сучасних технологій;  

-  надати першу долікарську медичну допомогу потерпілому;  

-  на основі діючих законодавчих нормативно-правових актів забезпечити 

соціальний захист осіб, які потерпіли від нещасних  

випадків, професійних захворювань та надзвичайних ситуацій.  

Мати навички:  

-  набуття студентами знань, умінь та компетенцій для здійснення  

ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального 

управління безпекою на об‘єктах господарської, економічної науково-освітньої 

та культурної діяльності, формування у студентів відповідальності за особисту та 

колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов‘язкового виконання в 

повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки на робочих місцях та в побуті.  

-  поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень.  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 32   72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка Залік у 2 семестрі 



результатів 

навчання 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.15 
Дисципліна «Регіональна економіка », 2 семестр 

Зміст 

                                                 Модуль 1 

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів 

Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства 

Тема 4. Регіон в системі територіального поділу праці 

Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики 

Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики  

Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в 

ринкових умовах 

                                                  Модуль 2 

Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал України 

Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх 

розвитку і розміщення 

Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних 

систем 

Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 

Тема 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та 

інші світові структури 

Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

Знати:  

- зміст економічних категорій; взаємозв'язок понять та показників; 

- господарський механізм функціонування на рівні місцевого 

самоврядування;  

- механізм розміщення продуктивних сил;  

- методи кількісної і якісної оцінки економічних явищ;  

- шляхи підвищення ефективності використання потенціалу території. 

Вміти:  

- кількісно оцінювати явища й визначати тенденції зміни показників; 

-  економічно обґрунтовувати технічні та організаційні рішення;  

- розрахувати величину потенціалу території;  



- вибрати ефективні виробничі, технологічні та проектні рішення, що 

забезпечували б інтенсифікацію і підвищення ефективності розміщення 

продуктивних сил; 
-  виконувати економічний аналіз виробничо-господарської діяльності на рівні 

регіонів, виявляти резерви підвищення ефективності та використання трудових, 

матеріально-технічних та фінансових ресурсів. 

Мати навички аналізу сучасного стану регіонального розвитку економіки, 

територіальної і галузевої структури господарського комплексу, а також оцінки 

об’єктивної необхідності раціонального використання всіх видів ресурсів і 

охорони навколишнього середовища. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32 116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.16 
Дисципліна «Економіка та організація інвестиційної та інноваційної 

діяльності », 6 семестр 

Зміст 

                                              Змістовний модуль 1 

Тема 1. Сутність і характеристика інноваційних процесів та інноваційної 

діяльності  

Тема 2. Еволюція теорій інновацій і сучасні тенденції розвитку інноваційних 

теорій  

Тема 3. Особливості створення інновацій і формування попиту на них  

Тема 4. Інноваційна політика підприємства  

Тема 5. Інноваційний потенціал підприємства  

Тема 6. Комплексна підготовка виробництва  

                                               Змістовний модуль 2 

Тема 7. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства  

Тема 8. Управління інноваційними процесами  

Тема 9. Інфраструктура інноваційної діяльності  

Тема 10. Завдання і джерела фінансування інноваційних процесів  

Тема 11. Моніторинг інновацій  

Тема 12. Економічне оцінювання інноваційних проектів  

Тема 13. Державне регулювання інноваційної діяльності …………...….……  

 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 



СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

 

Результати 

Знати:  

-заходи державного регулювання та стимулювання інноваційної діяльності 

- можливості і принципи роботи сучасних інноваційних підприємств;  

-сутнісні характеристики інноваційних процесів; етапи інноваційної діяльності; 

моделі інноваційного процесу.  

Вміти:  

-на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими 

професійної діяльності виявляти тенденції розвитку інноваційних процесів; 

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими 

професійної діяльності виявляти сутнісні характеристики інноваційних процесів;  

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими 

професійної діяльності оцінювати організаційні форми реалізації інновацій; 

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими 

професійної діяльності оцінювати організаційні форми реалізації інновацій. 

Мати навички виявляти тенденції розвитку інноваційних процесів, їх сутністні 

характеристики, особливості інноваційної діяльності, а також вивчення 

економічної теорії інноваційної сфери діяльності підприємств й організацій 

різних форм власності для досягнення технічного і товарного лідерства, зокрема, 

обґрунтування необхідності та ефективності широкого застосування результатів 

наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, пошуків джерел 

фінансування інноваційних проектів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 32  86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 6 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.17 
Дисципліна «Стратегія підприємства », 5 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Стратегія підприємства, основні етапи її розробки.  

Тема1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепції  

Тема 2. Визначення місії та цілей  

Тема 3. Стратегічний контекст підприємства  

Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства  

Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства  

Тема 6. Стратегії бізнесу  

Тема 7. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства  

Тема 8. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства  

Змістовий модуль 2. Види стратегій підприємства, умови їх застосування  

Тема 9. Корпоративна стратегія підприємства  

Тема 10. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства  

Тема 11. Альтернативність у стратегічному виборі  

Тема 12. Декомпонування корпоративної стратегії  

Тема 13. Загальна характеристика функціональної стратегії. 

 Тема 14. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства  

Тема 15. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в 

Україні  

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 



ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-економічну сутність категорії «стратегія підприємства», ієрархію стратегічного 

набору та основні типи стратегій;  

-принципи та етапи розробки стратегічного набору підприємства;  

-структуру чинників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства і 

механізм їх впливу на процес прийняття та реалізації стратегічних рішень; 

 -поняття та сутність моделей сучасної конкуренції, особливості визначення 

конкурентних стратегій;  

-SWOT-аналіз та особливості його застосування;  

-матричні методи стратегічного аналізу; -особливості процесу розробки та 

реалізації стратегічного набору для диверсифікованих компаній.  

Вміти:  

-формулювати місію і стратегічні цілі підприємства;  

-аналізувати зовнішні чинники впливу і діагностувати стан внутрішнього 

середовища підприємства з метою розробки ефективної стратегії розвитку;  

-аналізувати стратегічні альтернативні варіанти розвитку конкурентного 

підприємства і здійснювати вибір найбільш прийнятного з них;  

-визначати конкурентні переваги підприємства і розробляти напрями їх 

вдосконалення;  

-виходячи з обраної загальної та конкурентної стратегій, визначати систему 

функціональних, ресурсних і продуктових стратегій;  

-розробляти заходи щодо забезпечення якісного процесу прийняття стратегічних 

рішень. 

Мати навички обґрунтування та розробки стратегічного набору підприємства 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.18 
Дисципліна «Проектний аналіз », 8 семестр 

Зміст 

                                                Змістовний модуль 1 

Тема 1. Суть і зміст проектного аналізу  

Тема 2. Концепція проекту  

Тема 3. Життєвий цикл проекту  

Тема 4. Концепція затрат і вигод у проектному аналізі  

                                                Змістовний модуль 2 

Тема 5. Цінність грошей у часі  

Тема 6. Урахування впливу інфляції на грошові потоки від проекту  

Тема 7. Функціональні аспекти проектного аналізу  

Тема 8. Оцінка інвестиційних проектів. Аналіз беззбитковості проекту. Методи 

оцінки ефективності інвестування  

Тема 9. Оцінка проектного ризику 



Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

Знати:   

-складові проекту та фази його життєвого циклу; 

  основну термінологію проектного аналізу; 

методи обґрунтування ефективності проекту. 

Вміти :  аналізувати ефективність проектів з урахуванням різних чинників: часу, 

інфляції, змін макро- та мікросередовища та ін.;  визначати показники 

беззбитковості проекту та виконувати порівняння альтернативних проектів;  

оцінювати проектні ризики. 

Мати навички:  опанування методами оцінки затрат і вигод проекту;методами 

оцінки ефективності та визначення беззбитковості проекту 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 26 26  98 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 8 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.19 
Дисципліна «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків », 

7,8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень 

Тема 2. Особливості прийняття рішень господарської діяльності 

Тема 3. Методичні основи розроблення та обгрунтування господарських рішень. 

Змістовий модуль 2.  

Тема 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діляьності 

Тема 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень 

Тема 6. Обгрунтування інвестиційних і фінансових рішень. 

Тема 7. Оцінювання підприємницьких ризиків 

Тема 8. Основи ризик-менеджменту 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 



СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

Знати:  

- основні поняття й категорії обґрунтування господарських рішень та оцінки 

підприємницьких ризиків 

- сучасні методи й моделі розроблення, обґрунтування та прийняття 

господарських рішень;  

-основні принципи й підходи до обґрунтування господарських рішень в умовах 

невизначеності та ризику; 

- методичні основи кількісного та якісного аналізу підприємницьких ризиків;  

-теоретичні аспекти ризик-менеджменту та напрями регулювання 

підприємницьких ризиків.  

Вміти:  

-визначати оптимальні форми подання та реалізації господарських рішень;  

-розробляти й обґрунтовувати господарські рішення на основі комплексу методів 

і моделей, системи показників економічного обґрунтування рішень;  

-обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішення в умовах 

невизначеності та ризику;  

-аналізувати ефективність інвестиційних і фінансових рішень;  

-здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання ризику, використовуючи 

комп‘ютерну техніку та програмно-математичні комплекси;  

-визначати напрями та методи регулювання господарських ризиків на 

підприємстві. 

Мати навички щодо обґрунтування господарських рішень з різним ступенем 

невизначеності та ризику 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 01 

Дисципліна «  Економіка галузевих ринків  »,  3 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1  

 Тема 1. Вступ, фірми. 

 Тема 2. Досконала конкуренція. 

 Тема 3. Монополія.  

 Тема 4. Статична олігополія. 

 Тема 5. Динамічна олігополія та угоди.  

Змістовний модуль 2  

 Тема 6. Продуктова диференціація. 

 Тема 7. Бар‘єри входження 

.Тема 8. Мережеві ефекти  

 Тема 9. Вертикальні відносини.  

Тема 10.Інформація та реклама.  

Тема 11.Антимонопольне регулювання. 

Компетентності 

 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 



СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

СК16. Глибоке розуміння взаємовпливу економічних явищ і процесів, 

усвідомлення соціальної важливості професії економіста. 

СК 17.Здатність аналізувати і впроваджувати інвестиційно – інноваційні проекти 

для організації власного бізнесу, розвитку галузей економіки та державної 

економічної системи. 

Результати 

Знати:  

-теорію фірми – масштаб, сфера діяльності та поведінка; 

-поняття недосконалої конкуренції – умови набуття ринкової влади, форми її 

прояву, фактори її збереження та втрати, цінове та нецінове суперництво;  

-політику суспільства по відношенню до бізнесу – доцільність державного 

втручання, обсяги регулювання, мету, завдання та напрямки регулювання 

Уміти: 

- формувати уявлення про закономірності функціонування галузевих ринків, їх 

структуру, результативність;  

-аналізувати поведінку суб‘єктів ринку у питаннях ціноутворення, диференціації 

продукції, умов набуття ринкової влади та її збереження, цінового та нецінового 

суперництва, інвестицій та інновацій;  

-оцінювати доцільності державного втручання, обсягів, методів та інструментів 

регулювання. 

Мати навички: проводити теоретичні та емпіричні дослідження з питань 

організації галузевих ринків. 

  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 32  16 87 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,заліку. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у  3 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 02 

Дисципліна «  Розвиток підприємства і управління змінами  », 7 семестр 

Зміст 

 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Теоретичні основи управління змінами 

Тема 2. Індивідуальні зміни 

Тема 3. Командні зміни 

Тема 4. Організаційні зміни 

Тема 5. Роль керівника в управлінні змінами 

Змістовний модуль 2. 

Тема 6. Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми управління опором 

змінами 

Тема 7. Структурні зміни 



Тема 8. Управління змінами в стратегічному розвитку організації 

Тема 9. Зміни корпоративної культури 

Тема 10. Зміни на основі інформаційних технологій 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних 

звітів. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних 

звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК16. Глибоке розуміння взаємовпливу економічних явищ і процесів, 

усвідомлення соціальної важливості професії економіста. 

СК 17.Здатність аналізувати і впроваджувати інвестиційно – інноваційні проекти 

для організації власного бізнесу, розвитку галузей економіки та державної 

економічної системи. 

СК18.Здатність будувати моделі економічних процесів суб‘єктів 

господарювання, галузей та економічних систем. 

 

Результати 

Знати: 

 – теоретичні основи управління змінами; 

 – сутність та зміст індивідуальних, організаційних та командних змін; 

 – роль керівництва в управлінні змінами; 

 – зміст розвитку організації в сучасних умовах та проблеми управління опором 

змінам; 

 – сутність та зміст структурних змін;  

– місце управління змінами в стратегічному розвитку організації; 

 – сутність та зміст змін корпоративної культури та змін на основі інформаційних 

технологій. 

Уміти: володіти навичками управління індивідуальними, командними, 

організаційними та структурними змінами. 

Мати навички: оволодіння практичними знаннями та набуття практичних навичок 

з організації процесу управління змінами 

  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16  32 72 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та презентацій. 

Оцінка результатів 

навчання 
Залік   у  7семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 03 

Дисципліна «  Бізнес-процеси підприємства  »,  7 семестр 

Зміст 

 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Поняття бізнес-процесів. Підходи до вдосконалення бізнес- процесів. 



(методика швидкого аналізу рішення, бенчмаркинг процесу, концентроване 

покращення процесу, реінжиниринг процесу)  

Тема 2. Моделювання бізнес-процесів. Підходи і методи.(Необхідність 

моделювання бізнес-процесів, процесно- та предметно- орієнтовані підходи до 

моделювання, іх недоліки та переваги) 

 Тема 3. Технологія АРІС - архітектура інтегрованих інформаційних систем. 

Інструментальний засіб ARIS. (Архітектура. Принципи медодології АРИС, 

можливості інструментального засобу ARIS) 

Тема 4. CASE-технології в моделюванні бізнес-процесів (еволюція CASE- 

технологій, класифікація CASE засобів, склад структура і функціональні 

особливості CASE-засобів). 

 Тема 5. Роль інформаційних технологій у вдосконаленні бізнес-процесів  

 (Опис впливів сучасних інформаційних технологій на бізнес- процеси на 

прикладах досвіду лідерів світового бізнесу)  

Тема 6. Організація вдосконалення бізнес-процесів (Команда проекту 

вдосконалення бізнес-процесів, лідер проекту, план проекту, умови успішного 

виконання проекту)  

Тема 7. Документування бізнес-процесів (визначення цілей документування, 

рівень деталізації документування, розробка набору методик документування) 

Тема 8. Визначення можливостей для покращення бізнес-процесів (Причини 

дефектів бізнес-процесів, аналіз своєчасності виконання,тривалості та вартості 

бізнес-процесів, АВС-аналіз бізнес-процесів 

Тема 9. Принципи вдосконалення бізнес-процесів (Опис принципів 

вдосконалення бізнес-процесів на прикладах лідерів світового бізнесу)  

 Тема 10. Проектування нових бізнес-процесів (Методи, технологія та 

документація при проектуванні адміністративних бізнес-процесів)  

Тема 11. Впровадження бізнес-процесів (Формування команди впровадження 

нових бізнес-процесів, розробка плану впровадження, порівняння результатів з 

цілями)  

Тема 12. Керування бізнес-процесами для постійного покращення (Концепція 

неперервного покращення бізнес-процесів на прикладах досвіду лідерів світового 

бізнесу) 

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

.СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК16. Глибоке розуміння взаємовпливу економічних явищ і процесів, 

усвідомлення соціальної важливості професії економіста. 

СК 17.Здатність аналізувати і впроваджувати інвестиційно – інноваційні проекти 

для організації власного бізнесу, розвитку галузей економіки та державної 

економічної системи. 

СК18.Здатність будувати моделі економічних процесів суб‘єктів 

господарювання, галузей та економічних систем. 

 



Результати 

Знати: 

-поняття бізнес-процеси;  

- сучасні інформаційні технології та їх вплив на бізнес-процеси; 

 - методи моделювання бізнес-процесів; 

 - принципи вдосконалення бізнес-процесів; 

 - технологія організацію роботи з вдосконалення бізнес-процесів на 

підприємстві; 

 - інструментальні засоби моделювання бізнес-процесів; 

 Уміти: 

 - оцінювати залежності ефективності бізнес-процесів від способів їх організації; 

- проектувати нові бізнес-процеси 

; - впроваджувати нові бізнес-процеси у роботу підприємства; 

 - керувати бізнес-процесами. 

Мати навички: застосовувати новітні методи аналізу і вдосконалення 

менеджменту та моделювати бізнес-процеси. 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32  32 56 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 7 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 04 

Дисципліна «  Бізнес-культура»,  5 семестр 

Зміст 

 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Поняття та складові бізнес-культури . Основні положення бізнес-

культури. Культура підприємства і культура поведінки: визначення та основні 

елементи. Традиційні та сучасні цінності організації. Порівняння 

адміністративної та підприємницької культури. 

 Тема 2. Культура як чинник формування методів підприємницького 

менеджменту Концептуальна основа та класифікація методів підприємницького 

менеджменту. Критерії аналітичного оцінювання та порівняльна оцінка цих 

методів. Роль та місце культури в підприємницькому менеджменті. Місце і роль 

організаційної культури в антикризовому управлінні підприємством. 

Організаційна культура та стратегічна стійкість бізнесу: шляхи капіталізації 

«людського потенціалу» . Процес формування складу учасників бізнесу. Критерії 

підбору команди учасників бізнесу. Бізнес-дизайн та його значення для 

підвищення бізнес-культури підприємства. 

 Тема 3. Психологія та мотивація підприємницької діяльності Необхідність 

активізації соціально-психологічних методів у системі підприємницького 

менеджменту. Мотивація підприємницької діяльності. Риси характеру 

підприємця. Здатність підприємця до ризику. Культура та етика підприємницької 

діяльності.  

Змістовний модуль 2. 

Тема 4. Етика ділових відносин та професійна етика в підприємництві Поняття 

етики та моралі. Етична ділова поведінка та процес її формування. Причини 

розширення неетичної практики ведення справ. Ділова та професійна етика. 

Етичні нормативи. Навчання відповідальності та етичної поведінки в 

підприємництві. 

 Тема 5. Етична та соціальна відповідальність підприємця Ділова етика. Основні 

методи впливу підприємця або менеджера на людей для їх спонукання до 

високоефективної праці: особистісний; поведінковий; ситуаційний. Стимули до 

праці. Психологічні якості та риси людей, які прагнуть до успіху. 8 Культура 

управлінської діяльності та її елементи: матеріальні; духовні; особистісні; 

інституційні. Соціальна відповідальність бізнесу.  



Тема 6. Зарубіжний досвід формування бізнес-культури підприємницької 

діяльності Особливості формування бізнес-культури в зарубіжих країнах. 

Вимоги з ведення бізнесу в американській корпорації «IBM». Характеристика 

японського типу ділової активності. Порівняльна характеристика стратегій фірми 

з урахуванням економічної культури країн Сходу і Заходу. Організаційна 

культура у зовнішньоекономічному співробітництві. Культурні особливості у 

використанні світових досягнень науково- технічного прогресу. Формування 

сильної культури у міжнародних бізнес-комунікаціях. 

Компетентності 

 

ЗК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

ЗК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

ЗК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

ЗК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

ЗК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК18.Здатність будувати моделі економічних процесів суб‘єктів 

господарювання, галузей та економічних систем. 

 

Результати 

Знати:  

-основні поняття та сутність підприємницької діяльності;  

-особливості підприємницької діяльності та функції бізнес-культури; 

- загальні умови започаткування і ведення підприємницької діяльності та бізнес-

культури, положення, принципи і методи підприємницького менеджменту;  

-ключові аспекти організації малого підприємництва, етику та культуру ділового 

спілкування, психологію підприємницької діяльності;  

-нормативно-правову базу та особливості державного регулювання 

підприємницької діяльності, договірні взаємовідносини у підприємництві, 

культуру ведення бізнесу. шляхи підвищення ефективності підприємництва; 

--технології попередження та усунення бізнес-конфліктів.  

-особливості використання соціально-психологічних методів управління в 

контексті формування бізнес-культури;  

-принципи сучасної етики бізнесу; ціннісні аспекти підприємництва та бізнес- 

культури;  

-інструменти оцінки організаційної культури, профіль організаційної культури; 

особливості міжнародного ділового спілкування та основи міжкультурної 

комунікації;  

-стандарти, призначення, структура та механізм застосування принципів етичної 

поведінки;  

-елементи ідеології організації та методи формування, підтримки та розвитку 

організаційної культури; 

- особливості організаційної культури в період трансформації бізнесу, методи та 

інструменти трансформації бізнес-культури. 

 Уміти:  

-здійснювати підприємницьку та інноваційну діяльність щодо заснування власної 

справи; 

- забезпечувати результативність інноваційних процесів та створювати умови для 

розкриття творчого потенціалу;  



-мінімізувати ризик при прийнятті підприємницьких рішень;  

-аналізувати та ідентифікувати етичні проблеми в сфері бізнесу; 

- ідентифікувати цінності особи та групи; цілеспрямовано формувати імідж, що 

задовольняв би статусним вимогам;  

-визначати організаційні заходи щодо формування та підвищення ефективності 

організаційної культури; визначати ключові характеристики 6 організаційної 

культури; адаптувати власну модель поведінки до умов соціокультурного 

середовища. 

Мати навички: 

- обґрунтування створення власного бізнесу, а також формування системи знань і 

практичних умінь з професійної та ділової культури та етики, удосконалення та 

розвиток умінь ефективної самоорганізації і здійснення ділової взаємодії у 

підприємницькій діяльності. 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32  16 88 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ВПП 6 

Дисципліна «тренінг-курс Бізнес-моделі компанії », 5 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Сучасні бізнес-моделі 

Тема 2. Інноваційна пропозиція споживчої цінності  

Тема 3. Інноваційна сегментація ринку  

Тема 4. Інноваційні структури створення цінності  

Змістовний модуль 2. 

Тема 5. Інноваційні моделі отримання прибутку  

Тема 6. Інноваційні конкурентні стратегії  

Тема 7. Інноваційні стратегії зростання  

Компетентності 

ЗК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

ЗК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

ЗК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

ЗК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів. 

ЗК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 
СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 



установ. 

СК16. Глибоке розуміння взаємовпливу економічних явищ і процесів, 

усвідомлення соціальної важливості професії економіста. 

СК 17.Здатність аналізувати і впроваджувати інвестиційно – інноваційні проекти 

для організації власного бізнесу, розвитку галузей економіки та державної 

економічної системи. 

СК18.Здатність будувати моделі економічних процесів суб‘єктів 

господарювання, галузей та економічних систем. 

 

Результати 

Знати: 

-сутність та зміст формування бізнес-моделей; 

-принципи і функції формування бізнес-моделей; 

-основні напрями формування бізнес-моделей; 

-шляхи побудови бізнес-моделей організації. 

Вміти:  

-отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань 

програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручник, 

навчальний посібник, періодичні видання, Інтернет та ін.); 

-ефективно організовувати свій робочий час; 

-працювати в команді; 

-здійснювати ефективні міжособистісні комунікації; 

-застосовувати знання з формування бізнес-моделей у професійній діяльності в 

сучасних організаціях; 

-перекладати реальний світ комерційної діяльності на мову бізнес-моделювання; 

-отримати найбільш точне уявлення про світ комерційної діяльності та його 

істотні властивості і передбачити майбутні події; 

-творчо і нестандартно мислити 

Мати навички здійснення процесу формування бізнес-моделі підприємства. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 16  58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 06 

Дисципліна «  Інформаційний бізнес  »,  8 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Поняття і основні категорії інформаційного бізнесу.  

Тема 2. Інформаційні продукти та послуги Складові ринку інформації.  

Тема 3. Підприємства сфери інформаційного бізнесу.  

Змістовний модуль 2. 

Тема 4. Інформаційно-аналітичні технології у сфері інформаційного бізнесу  

Тема 5. Аналіз конкурентного середовища як завдання діяльності підприємств 

інформаційного бізнесу  

Тема 6. Ціни та ціноутворення на інформаційному ринку. 

Тема 7. Інформаційний маркетинг як елемент інформаційного бізнесу. 

 

Компетентності 

ЗК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

ЗК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

ЗК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

ЗК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 



економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК 17.Здатність аналізувати і впроваджувати інвестиційно – інноваційні проекти 

для організації власного бізнесу, розвитку галузей економіки та державної 

економічної системи 

 

Результати 

Знати: 

- етапи становлення сфери індустрії інформації 

-найновіші досягнення в сфері інформаційного бізнесу 

-форми та методи виробництва та реалізації інформаційних продуктів 

Уміти:  

-застосовувати методи маркетингової діяльності в сфері утворення і 

комерційного поширення інформаційних продуктів 

Мати навички:  створення конкурентоспроможних інформаційних продуктів та 

послуг, які базуються на загальнопрофесійних знаннях і вміннях фахівця і 

можуть бути використані на ринку інформаційних продуктів та послуг і загалом 

у сфері функціонування інформаційного бізнесу. 

  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13  26 51 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 8 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 07 

Дисципліна «  Планування і контроль на підприємстві  », 8 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема1.Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві 

Тема 2. Система планів підприємства 

Тема 3. Маркетингові дослідження та планування збуту і контролю продукції 

Тема 4. Виробництво продукції 

Тема 5. Оперативно-календарне планування і контроль 

Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 

Тема 7. Персонал і оплата праці 

Змістовний модуль2. 

Тема 8. Виробнича інфраструктура 

Тема 9.Витрати виробництва 

Тема 10. Фінансове планування і контроль на підприємстві 

Тема 11. Планування і контроль оновлення продукції 

Тема 12. Організаційно-технічний розвиток 

Тема 13. Бізнес-планування 

Тема 14. Інвестиційне проектування 

Компетентності 

 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 



вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

.СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК16. Глибоке розуміння взаємовпливу економічних явищ і процесів, 

усвідомлення соціальної важливості професії економіста. 

СК 17.Здатність аналізувати і впроваджувати інвестиційно – інноваційні проекти 

для організації власного бізнесу, розвитку галузей економіки та державної 

економічної системи. 

СК18.Здатність будувати моделі економічних процесів суб‘єктів 

господарювання, галузей та економічних систем. 

 

Результати 

Знати:  

загальні закономірності та наукові принципи розробки планів, що відповідають 

вимогам ринку; 

 - методи, способи і прийоми обґрунтування конкретних планових показників; 

 - зміст, форму, структуру і порядок розробки плану; 

 - вимоги до послідовності процедур складання різних розділів плану; 

 - чинники, які впливають на техніко-економічні показники діяльності 

підприємства та методику їх визначення; 

 - механізм взаємодії виробничих підрозділів, функціональних відділів і планових 

служб при складанні плану;  

- методику контролю за виконанням планових показників; 

Уміти: 

- дослідити кон ‗юнктуру ринку та життєвий цикл продукції підприємства; 

 - правильно визначити обсяги збуту та виробничої програми в умовах 

конкурентного середовища діяльності підприємства;  

- знаходити рішення тих чи інших економічних проблем, що виникатимуть в 

процесі їх практичної діяльності; 

 - розрахувати техніко-економічні показники діяльності підприємства на 

плановий період;  

- визначати вплив факторів на планові показники;  

- оцінювати ефективність розроблених планів, здійснювати контроль за їх 

виконанням та робити висновки. 

Мати навички: формування системи знань з методології розроблення 

перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю за їх 

виконанням.  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13  13 64 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік  у 8 семестрі 

 

 



Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 08 

Дисципліна «  Бізнес-діагностика», 7 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Предмет і методи економічної діагностики 

Тема 2. Діагностика конкурентного середовища 

Тема 3. Оцінювання стратегічного протистояння конкурентів 

Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності товарів 

Тема 5. Діагностика конкурентоспроможності підприємства 

Тема 6. Оцінка майна і ринкова ціна підприємства 

Змістовний модуль 2. 

Тема 7. Управлінська діагностика 

Тема 8. Діагностика виробничого потенціалу 

Тема 9. Фінансова діагностика 

Тема 10. Діагностика економічної безпеки підприємства 

Тема 11. Діагностика економічної культури підприємства 

Компетентності 

 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК16. Глибоке розуміння взаємовпливу економічних явищ і процесів, 

усвідомлення соціальної важливості професії економіста. 

СК 17.Здатність аналізувати і впроваджувати інвестиційно – інноваційні проекти 

для організації власного бізнесу, розвитку галузей економіки та державної 

економічної системи. 

СК18.Здатність будувати моделі економічних процесів суб‘єктів 

господарювання, галузей та економічних систем. 

Результати 

Знати: принципи, методи, прийоми і способи визначення стану підприємства.   

Вміти: самостійно виконувати обчислення, діагностувати підприємство, 

проводити аналіз і обґрунтовувати висновки про економічний стан підприємства. 

Мати навички: використання методичного апарату та інструментарію 

економічної діагностики для визначення стану підприємства. 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми.. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у  7 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 09 

Дисципліна «  Економічна компоративістика  », 6 семестр 

Зміст  



Змістовний модуль 1. 

Тема 1 Методологія порівняльного дослідження економічних систем 

Тема 2 . Історичний  підхід до порівняння економічних систем 

Тема 3. Теорія економічних систем та іх типологія . Параметрыи порівняння 

економічних 

систем 

Тема 4 Типологія доиндустриальных экономических систем 

Тема 5. Історична типологія індустриальних економіческих систем 

Тема 6. Генезис змішаних економічних систем 

Змістовний модуль 2. 

Тема 7. Типологія та порівняльне дослідження  развинутих ринкових  систем 

Тема 8. Типологія та порівняльне дослідження  ринкових  систем, що 

розвиваються 

Тема 9. Трансформаційні економічні системи 

Тема 10. Генезис постіндустріальних економічних систем 

Тема 11. Межтипове  співставлення  економічних систем 

Компетентності 

 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати:  

- ключові відмінності у теоретичній спадщині представників різних напрямів 

економічної компаративістики 

-  головні проблем економічної компаративістики 

- особливості формування та принципи функціонування різних типів 

економічних систем 

-основні методологічні підходи до здійснення порівняльного аналізу 

економічних систем у часі і просторі, об'єктивні критерії їхньої 

диференціації та сучасні концепції типологізації систем 

Уміти:  
-репрезентувати характер визначальних тенденцій і закономірностей щодо 

організації, функціонування національних моделей економічних систем та 

аналізувати притаманну їм динаміку найважливіших соціально-

економічних процесів 

- виявити характерні особливості національних моделей економічних 

систем США, Японії, Німеччини, Швеції, Китаю, держав Азіатсько-

Тихоокеанського регіону, Центрально-Східної Європи та інших країн 

світу, враховуючи різноманітні аспекти організації господарського 

механізму, специфіку реалізації прав власності, особливості координації 

та мотивації економічних суб'єктів в умовах сучасних глобальних 

трансформацій та поглиблення міжнародного поділу праці 

- виявити об'єктивні передумови формування економічної системи України 

та обґрунтувати найбільш прийнятну її економічну модель 

Мати навички:  визначати місце та роль національних економічних систем у 



системі світового господарства 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми.. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 6  семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 10 

Дисципліна «Бізнес-статистика»,  6 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Роль статистики в бізнесі. Тема 2. Структури даних. Класифікація, 

розподіл та перетворення даних. Тема 3. Випадкові величини і закони розподілу 

як основа бізнес-аналітики. Бізнес-процеси і невизначеність.  

Тема 4. Статистичні гіпотези і статистичні висновки..  

Тема 5. Дисперсійний аналіз в дослідженні бізнес-процесів.  

Тема 6. Непараметричні методи в бізнес-аналізі.  

Змістовний модуль 2. 

Тема 7. Аналіз закономірностей для якісних даних (аналіз хі-квадрат).  

Тема 8. Статистичні методи аналізу структури сукупності та її змін.  

Тема 9. Статистичні методи контролю якості.  

Тема 10. Статистичне оцінювання ефективності бізнес-процесів.  

Компетентності 

 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

Знати: 

  роль статистики в бізнесі; 

  основні етапи статистичного аналізу бізнес-процесів;  

 класифікації та структури даних; 

  способи перетворення даних; 

  основні закони розподілу випадкових величин; 

  сутність статистичних гіпотез та необхідність їх перевірки; 

  критерії перевірки статистичних гіпотез для різних типів даних; 

  основи дисперсійного аналізу;  

 статистичні методи аналізу структури сукупності та її змін; 

  методи статистичного оцінювання ефективності бізнес-процесів 

Уміти:  

-класифікувати дані, що характеризують конкретний бізнес-процес; 

  перетворювати при необхідності первинні дані з метою забезпечення їх 

співставності та відповідності вимогам статистичного аналізу;  



 формулювати та кількісно описувати закон розподілу випадкових величин; 

  формулювати нульову та альтернативну гіпотези відповідно до мети 

статистичного аналізу; 

  обґрунтувати вибір критеріїв для перевірки статистичних гіпотез; 

  застосувати методи одномірного та багатомірного дисперсійного аналізу; 

  здійснювати статистичну оцінку різних видів структур; 

  здійснювати порівняльний аналіз структур; 

  здійснювати статистичне оцінювання змін в структурі сукупності;  

 використовувати статистичні методи для оцінювання ефективності бізнес- 

процесів;  

 застосувати пакети прикладних програм для розв 'язання задач кількісного 

оцінювання бізнес-процесів. 

Мати навички: застосування статистичних методів для всебічної кількісної 

оцінки стану та розвитку бізнесу в країні. Отримання практичних навичок 

застосування та адаптації статистичних методів аналізу бізнес-процесів та 

прийняття відповідних обґрунтованих управлінських рішень. 

  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 32  32 71 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми.. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 11 

Дисципліна «  Аналіз бізнес-середовища  »,  7 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль1. 

Тема 1.  Поняття бізнес середовища. Бізнес середовище та його складові.  

Тема 2: Організація, функції і розвиток систем. Система і зовнішнє середовище. 

Тема 3.Моделі бізнес середовища . Основні характеристики та види моделей. 

Тема 4. Методологія аналізу стану та розвитку економічних систем.  

Тема 5. Фактори економічної кон‘юнктури. 

Змістовний модуль 2. 

Тема 6. Кризові явища в бізнес- середовищі ..  

Тема 6. Статистичне моделювання показників розвитку економічної системи.  

Тема 7. Стійкі та нестійкі цикли. Поворотні точки в розвитку економіки.  

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

 

Результати 

Знати:  

-головні принципи статистичного системного підходу, 

- суть, складові компоненти та особливості економічної системи,  



-  методологію побудови моделей аналізу економічних систем та процесів. 

Уміти:  

-формулювати та формалізовувати поставлене завдання,  

-  застосовувати системний підхід при аналізі економічних об‘єктів,  

- формулювати альтернативи рішення проблемної ситуації,  

- обгрунтовувати вибір оптимального рішення з кількох альтернативних. 

Мати навички: 

  уявлення про економіку, економічні об‘єкти та бізнес-середовище, як 

багатовимірні системи;  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми.. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 7 семестрі 

 

 

 

 

 



1. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка» 

спеціальності 051 «Економіка» проводиться у формі захисту бакалаврської 

кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого 

зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: 

Бакалавр з економіки. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно.



 



 
 



 

  



 

ПЕРЕДМОВА  

 

Освітньо-професійна програма «Економіка та бізнес-моделювання» є 

нормативним документом, який регламентує нормативні компетентності, 

кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів 

у галузі 05 Соціалнь та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка 

Освітньо-професійна програма «Економіка та бізнес-моделювання» заснована 

на компетентністному підході підготовки спеціаліста у галузі 05 Соціальні та 

поведінкові науки спеціальності 051 Економіка. 

 

РОЗРОБЛЕНО 

 

Робочою групою навчально-методичної комісії спеціальності 051 «Економіка» 

Національного транспортного університету у складі: 

Козак Людмила Степанівна, кандидат економічних наук, професор, 

завідувач кафедри «Економіка» Національного транспортного університету; 

Гречан Алла Павлівна, доктор економічних наук, професор, кафедри 

«Економіка» Національного транспортного університету; 

Бондаренко Євген Валентинович, доктор економічних наук, професор, 

кафедри «Економіка» Національного транспортного університету; 

Бондар Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри 

«Економіка», декан факультету «Економіка та право» Національного транспортного 

університету; 

Тарануха Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

«Економіка» Національного транспортного університету 

 

Проект освітньо-професійної програми погоджений з вченою радою 

факультету, схвалений Науково-методичною радою, обговорений та схвалений на 

засіданні Вченої ради Національного транспортного університету 

 

Протокол № 5 від 31 травня 2018 р. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

 

Наказом ректора Національного транспортного університету  

від «___»  ______ 2018 р. наказ № _____ 

 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Національного 

транспортного університету. 

  



Рецензії – відгуки зовнішніх стекголдерів: 
 



1. Профіль освітньо-професійної програми   

        «Економіка та бізнес-моделювання» 

                                                                  зі спеціальності 051 Економіка 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Національний транспортний університет 

Факультет економіки та права 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Перший (бакалаврський) 

Бакалавр з економіки 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Економіка та бізнес-моделювання 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Тип диплому - одиничний ступінь,  

обсяг освітньої програми 240 кредитів ЕКТС,  

термін навчання три роки десять місяців  

Наявність 

акредитації 

Спеціальність 051 Економіка акредитована МОН України, 

Сертифікат про акредитацію: Серія АЕ № 636091  
Рішення про видачу  ліцензії: Акредитаційної комісії від 27.01.2015 р., протокол №114 

(наказ МОН України від 06.02.2015 № 133 л) 

Цикл/рівень 
НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA- перший цикл  

QF-LLL- 6 рівень 

Передумови 
Попередня освіта - повна загальна середня освіта, або наявність освітньо-професійного 

рівня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста). 

Обмеження щодо форм навчання відсутні 

Мова 

викладання 
українська 

Термін дії 

освітньої 

програми 

Термін дії освітньої програми – до наступної акредитації 

Інтернет – адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

www.ntu.edu.ua 

                 2 – Мета освітньої програми 
Надати освіту в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка з 

широким доступом до працевлаштування. Забезпечити теоретичну та практичну підготовку 

висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та 

обов‘язків прикладного характеру в галузі 051 Економіка, здатності до виробничої і наукової діяльності, 

підготувати студентів із особливим інтересом до певних галузей будівництва для подальшого навчання. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область,  

(галузь знань, 

спеціальність, 

освітня 

програма) 

05 «Соціальні та поведінкові науки»;  
051 Економіка 
Освітня програма  «Економіка та бізнес-моделювання» 

http://www.ntu.edu.ua/


Орієнтація 

освітньої 

програми 

Професійна; основна орієнтованість програми – практична; спрямованість програми - 

прикладна, практична. 

Основний 

фокус 

освітньої 

програми  

Загальна освіта в галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» – направлена на підготовку 

висококваліфікованих фахівців, здатних до практичної діяльності в економічній сфері на 

підприємствах автомобільного транспорту та інших галузей економіки. Володіння 

інноваційними методами бізнес-моделювання економічних процесів, що базуються на 

всеохоплюючій діагностиці об‘єкта управління з метою підвищення його результативності 

та конкурентоспроможності. 
Спеціальна освіта в галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за освітньою програмою 

економіка та бізнес-моделювання направлена на підготовку висококваліфікованих 

фахівців, здатних до практичної діяльності при здійсненні господарської діяльності на 

основі набутих професійних компетентностей.  

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати економічну, аналітичну, 

науково-дослідну та організаційно-управлінську діяльність в сфері економіки та 

управління, оцінюючи діяльність суб‘єктів господарювання, прогнозуючи її на майбутнє. 
Особливості 

програми 
Забезпечити ефективне управління комерційних і некомерційних організацій, органів 

державної влади та місцевого самоврядування, інституцій громадянського суспільства, 

громадських об‘єднань, науково-освітніх установ. 

4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання 

 

 

 

 

 

 

Придатність 

до      

працевлаш- 

тування 

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і 

функціональних підрозділах підприємств усіх форм власності та організаційно-правових 

форм. 

Випускники можуть працювати у державних та приватних бізнес-структурах (на різних 

посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю); виконувати 

трудові обов‘язки на державній службі (розробка та експертиза ключових документів у 

сфері соціально-економічної політики загальнодержавного, регіонального та місцевого 

рівнів). 

Можливість самостійного створення робочого місця через бізнесшколу. 

Можливість реалізувати отримані знання, працюючи у: 

виробничих та торгівельних підприємствах (на посадах економіст,  системний аналітик, 

економіст-фінансист, фахівець з інформаційних систем, консультант з економічних 

питань, менеджер зі стратегічного розвитку тощо, в перспективі - топ-менеджери, 

керівники відділів і секторів, директори); національних та міжнародних холдингових 

компаніях (департаменти планування, стратегічного та інноваційного розвитку; відділи 

бюджетування та продажу); консалтингових і інвестиційних компаніях; банківських 

установах (корпоративне кредитування); органах державної влади; власному бізнесі. 

  

Подальше 

навчання 
Випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть продовжувати 

навчання за спеціальностями, ознаки яких закладаються в навчальних планах 

бакалаврських програм, починаючи з другого-третього курсів навчання, на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти (програма третього циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-

LLL та 7 рівня НРК) у навчальних закладах відповідного рівня акредитації. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання 

та навчання 
Лекції, практичні заняття, виконання курсових робіт, дослідницькі лабораторні 

роботи, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, 

консультації зі викладачами, проходження практики на профільних підприємствах та в 

науково-дослідних установах, підготовка кваліфікаційної роботи. 



Оцінювання Методи   оцінювання   -   екзамени,   тести,   практика,   контрольні,  курсові 

роботи, есе, презентації тощо). Формативні (вхідне тестування та поточний контроль): 

тестування знань або умінь; усні презентації; звіти про лабораторні роботи; аналіз текстів 

або даних; звіти про практику; письмові есе або звіти (можуть бути частини 

кваліфікаційної роботи: огляд літератури; критичний аналіз публікацій тощо). Сумативні 

(підсумковий контроль): екзамен (письмовий з подальшим усним опитуванням); залік (за 

результатами формативного контролю)., захист бакалаврської кваліфікаційної 

роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентніс 

ть 

Здатність розв‘язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки. 

Загальні 

компетентно- 

сті (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

спеціальності 051 

Економіка 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної 

науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та 

прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання економічних та 

соціально-трудових відносин. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та пропозиції, 

зайнятості та безробіття. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 



професійних сферах у межах спеціальності. 

Фахові 

компетентнос ті 

освітньої 

програми 

«Економіка та 

бізнес-

моделювання» 

СК16. Здатність застосовувати сучасні технічні засоби та інформаційні технології та 

програмні продукти, (1C:Бухгалтерія, Aris, AuditExpert, Project Expert, Statistika, 

MicrosoftExcel, MicrosoftProject, Matlab) при вирішенні аналітичних завдань 

СК17.  Здатність використовувати інформаційні системи для організації електронного 

бізнесу, автоматизації діяльності організацій. 

СК18. Уміння моделювати бізнес-процеси, здійснювати  проектну діяльність підприємства. 

 

7 – Програмні результати навчання 

Загальні 

програмні 

результати 

навчання за 

освітньою 

програмою  (РН) 

РН1 Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки. 

РН2 Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей 

функціонування економічних систем. 

РН3 Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки 

прийняття господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади). 

РН4 Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності. 

РН5 Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки. 

РН6 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

РН7 Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

РН8 Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати структуру зайнятості та 

безробіття. 

РН9 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності. 

РН10 Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин. 

РН11 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв‘язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РН12 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та соціальні показники. 

РН13 Вміти працювати як самостійно, так і в команді. 

РН14 Виконувати дослідження за встановленим замовленням. 

РН15 Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

РН16 Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях 

та професійному спілкуванні. 

РН17 Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та 

аналітичних текстів з економіки. 

РН18 Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в 

однієї або декількох професійних сферах. 

РН19 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. 

РН20 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-

економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів. 

РН21 Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 

РН22 Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб‘єктів 

РН23 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими 

об‘єктами, та у невизначених умовах. 

РН24 Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, бути 

критичним і самокритичним. 

РН25 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних 

мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та міжкультурних відмінностей 



людей. 

  За спеціалізовано-професійними компетентностями: 
освітня програма «Економіка та бізнес-моделювання» 

РН 26. Уміння формувати висновки на основі індуктивних та дедуктивних міркувань  

РН 27. Використання інформаційних технологій для збирання, аналізу даних, 

презентування 

результатів роботи, самоосвіти. 

РН 28. Уміння працювати із сучасним програмним забезпеченням економічної діяльності: 

1С:Бухгалтерія, Aris, Audit Expert, MicrosoftExcel, Microsoft Project, Matlab та ін. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Підготовку бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми 

«Економіка та бізнес-моделювання» здійснюють одинадцять кафедр університету. 

Реалізація освітньої програми забезпечується науково педагогічними працівниками НТУ. 

Загальна кількість викладачів, які ведуть лекційні, практичні та лабораторні заняття, 

складає 74 особи. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 

вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин циклу гуманітарних і 

соціально-економічних дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості 

годин) складає:- всього – 100%; - у тому числі на постійній основі – 100%; Частка 

науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану 

спеціальності (% від кількості годин) складає: - всього – 100%; - у тому числі на постійній 

основі – 100%; - з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів 

наук, професорів враховано до 0,5 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної 

роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами 

(співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і 

науки України) – 20,0 %. 

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

В навчанні використовуються сучасні комп‘ютерні засоби та програмне забезпечення. 

В НТУ функціонують 16 мультимедійних комп‘ютерних класів, які дозволяють 

впроваджувати сучасні інноваційні технології навчання та забезпечувати інформатизацію 

навчального процесу; лабораторії і кабінети, оснащені сучасним обладнанням, 

приладами, вимірювальною і діагностичною апаратурою, персональними комп‘ютерами, 

що забезпечує сучасний рівень підготовки фахівців.. 

Інформацій не 

та навчально- 

методичне 

забезпечення 

Забезпеченість навчального процесу студентів навчальною та довідковою літературою, 

інструктивно-методичними матеріалами, а також нормативною документацією відповідає 

діючим нормативам забезпеченості контингенту студентів за спеціальністю. В навчанні 

використовується як бібліотечний фонд НТУ та електронна база бібліотеки з режимом 

WEBдоступу, так і власні навчально-методичні розробки викладачів кафедр НТУ. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх угод між Національним транспортним 
університетом та університетами України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ К1). 

На основі двосторонніх угод між Національним транспортним університетом та 

вищими навчальними закладами зарубіжних країн- партнерів. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

За даною освітньо-професійною програмою можливе навчання  іноземних 
здобувачів вищої освіти. 

 

 

  



2. Перелік та логічна послідовність компонент освітньо-професійної програми  

«Бакалавр з економіки» зі спеціальності 051 «Економіка» 

2.1. Перелік компонент ОПП 
Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практики, кваліфікаційна роботи) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

 1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

ГСЕ.Н.01 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

4 Іспит 

ГСЕ.Н.02 Історія України та української культури 4 Іспит 

ГСЕ.Н.03 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

6 Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.04 Ділова іноземна мова  8 Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.05 Основи філософських знань 4 Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.06 Правознавство  5 Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.07 Політолого-соціологічний курс 4 Іспит 

Всьго гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін за циклом  

35  

Нормативні навчальні дисципліни 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

МПН.Н.0

1 

Вища математика 5 Іспит 

МПН.Н.0

2 

Теорія ймовірності і математична статистика 3 Залік 

МПН.Н.0

3 

Оптимізаційні методи та моделі 3 Іспит 

МПН.Н.0

4 

Економетрика 3 Залік 

МПН.Н.0

5 

Інформатика та інформаційні технології в 

економіці 

5 Залік 

Всьго нормативних дисциплін за циклом 2 19  

3. Цикл професійної і практичної підготовки за няпрямом 

ПП.Н.01 Політична економія 7 Іспит 

ПП.Н.02 Мікроекономіка 6 Іспит 

ПП.Н.03 Макроекономіка 5 Іспит 

ПП.Н.04 Історія економіки та економічної думки 6 Залік 

ПП.Н.05 Економіка підприємства  8 Залік/ 



Іспит 

ПП.Н.06 Менеджмент 3 Іспит 

ПП.Н.07 Маркетинг 3 Іспит 

ПП.Н.08 Гроші і кредит 3 Залік 

ПП.Н.09 Фінанси 3 Іспит 

ПП.Н.10 Бухгалтерський облік і аудит 5 Іспит 

ПП.Н.11 Економіка праці і соціально – трудові 

відносини 

4 Іспит 

ПП.Н.12 Міжнародна економіка 6 Іспит 

ПП.Н.13 Статистика 4 Іспит 

ПП.Н.14 Основи безпеки людини 4 Залік 

ПП.Н.15 Регіональна економіка 6 Залік 

ПП.Н.16 Економіка та організація інвестиційної та 

інноваційної діяльності 

5 Залік 

ПП.Н.17 Стратегія підприємства 3 Залік 

ПП.Н.18 Проектний аналіз 5 Іспит 

ПП.Н.19 Обгрунтування господарських рішень і 

оцінювання ризиків 

6 Залік/ 

Іспит 

ПП.Н.20 Оцінка потенціалу підприємства 4 Іспит 

ПП.Н.21 Національна економіка 5 Залік 

ПП.Н.22 Психологія та професійна етика 3 Залік 

ПП.Н.23 Господарське право 3 Залік 

ПП.Н.24 Основи екології та економіка 

природокористування 

5 Залік 

ПП.Н.25 Правове забезпечення діяльності 

підприємства 

3 Залік 

ПП.Н.26 Митна справа 3 Залік 

ПП.Н.27 Економіка і організація міжнародних 

перевезень 

5,5 Іспит 

ПП.Н.28 Логістика 4 Іспит 

ПП.Н.29 Практика навчальна 3 Іспит 

ПП.Н.30 Практика виробнича 4,5 Іспит 

ПП.Н.31 Практика переддипломна 3 Іспит 

ПП.Н.32 Державний іспит з економічної теорії 1,5  

ПП.Н.33 Кваліфікаційна робота 7,5 Іспит 

Всьго нормативних дисциплін за циклом 3 147  

Всьго дисциплін за циклом 1, 2, 3 201  

Вибіркові дисципліни 

4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 

 Блок (освітня програма "Економіка та бізнес-моделювання") 



ПСЗО 01 Підприємництво і бізнес-культура 4,5 Залік 

ПСЗО 02 тренінг-курс «Бізнес-моделі компанії» 4 Залік 

ПСЗО 03 Зовнішньо-економічна діяльність 

підприємства 

4 Іспит 

ПСЗО 04 Прогнозування соціально-економічних 

процесів 

4 Іспит 

ПСЗО 05 Економічний аналіз 3 Іспит 

ПСЗО 06 Економіко-математичні методи і моделі в 

бізнес-системах 

3 Іспит 

ПСЗО 07 Інформаційний бізнес 3 Залік 

ПСЗО 08 Формування бізнес-моделей компаній 3 Іспит 

ПСЗО 09 Комп'ютерне моделювання економічних 

процесів 

3 Залік 

ПСЗО 10 Електронна комерція 4,5 Іспит 

ПСЗО 11 Бізнес-діагностика 3 Залік 

Всього вибіркових дисциплін 39  

 

 

 

 

 

 

 



Освітня програма «Економіка та бізнес-моделювання» 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Історія 

України та 

української 

культури 

Політолого-

соціологічн

ий курс 

Макро 

економіка 

Мікро 

економіка 

Гроші і 

кредит 

Маркетинг Економіка і 

організація 

міжнародних 

перевезень 

Правове 

забезпечення 

діяльності 

підприємства 

Українська 

мова(за 

професійним 

спрямуванням) 

Політична 

економія 

Менеджмент Національна 

економіка 

Економіка 

праці і 

соціально-

трудові 

відносини 

Економіка та 

організація 

інвестиційної 

та 

інноваційної 

діяльності 

Обґрунтування господарських рішень і 

оцінювання ризиків  

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Статистика  Тренінг-курс 

―Бізнес-моделі 

компанії‖ 

Проектний аналіз 

Основи філософських знань Підприємництво 

і бізнес-культура 

 Економетрика Оцінка 

потенціалу 

підприємства 

Фінанси Зовнішньо-

економічна 

діяльність 

підприємства 

Митна справа 

Вища 

математика 

Теорія 

ймовірності 

і 

математичн

а статистика  

Основи екології 

та економіка 

природокористу

вання 

Господарське 

право 

Стратегія 

підприємства 

Бухгалтерськ

ий облік і 

аудит 

Економічний 

аналіз 

Економіко-

математичні методи і 

моделі в бізнес-

системах 

Історія 

економіки та 

економічної 

думки  

Регіональна 

економіка 

Логістика Психологія та 

професійна 

етика 

Міжнародна 

економіка 

Компютерне 

моделювання 

економічних 

процесів 

Формування 

бізнес-моделей 

компаній 

Інформаційний 

бізнес 

Інформатика 

та 

інформаційні 

технології в 

економіці 

Основи 

безпеки 

людини 

Економіка підприємства Прогнозуванн

я соціально-

економічних 

процесів 

Електронна 

комерція 

Бізнес-діагностика  

 

Правознавство Оптимізаційні 

методи та моделі 

 Ділова іноземна мова 

 

   Практика 

навчальна 

Практика 

виробнича 

 Практика 

переддипломна 



 

                                        Перелік компонентів освітньо-професійної / наукової програми  
 4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми «Бакалавр з економіки» 
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о
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и
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П
 

 Програмні компетентності 
Ін

т
е
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р

а
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ь
н

а
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Обов’язкові компоненти ОПП 

I. Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

   

ГСЕ.Н.01 +   +   +   +                      

ГСЕ.Н.02 + + + +   +  +                       

ГСЕ.Н.03 +   + +      +                 +    

ГСЕ.Н.04 +   + +      +              +   +    

ГСЕ.Н.05 + +       +  +       +              

ГСЕ.Н.06 + +    + +  +      +      +  +         

ГСЕ.Н.07 + +    + +  +      +      +  +         

Нормативні навчальні дисципліни 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

   

МПН.Н.01 + + +    +  +     +          +   + +    

МПН.Н.02 + + +    +  +         +              

МПН.Н.03 + + +    +  +     +          +   + +    

МПН.Н.04 + + +    +  +     +        +  +   + +    

МПН.Н.05 + + + +  +             + +  +  +        

3. Цикл професійної і практичної підготовки за няпрямом 

 

   

ПП.Н.01 + +     +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.02 + +     +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.03 + +  + +  +  + +    + + +  +  +     +   +    

ПП.Н.04 + +     +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.05 +  + +   +  +   + +  +  +  + +    + +       

ПП.Н.06 + + +     + + +             + + +   +    

ПП.Н.07 + + +     + + +       + +  +            

ПП.Н.08 + + +   + +   +             + + +  +     

ПП.Н.09 + + +   + +   +             + + +  + +    

ПП.Н.10 + + +   + +   +             + + +  +     

ПП.Н.11 +     + +    +  + +       +     + + +    

ПП.Н.12 +    + +    +   + +    +    +     +     

ПП.Н.13 + + +    +  +     +        +  +   + +    

ПП.Н.14 + + +    +  +  +  +    +       + +   +    

ПП.Н.15 + +   +  +  +    + +  + +      +  +  +     



ПП.Н.16 +  + +   +  +   + +  +  +  + +    + +       

ПП.Н.17 +  + +   +  +   + +          + + +   +    

ПП.Н.18 + +    + +   +             + + +   +    

ПП.Н.19 + +    + + +  +     +    + +   +    +     

ПП.Н.20 +  + +   +     + +  +  +  + +    + +       

ПП.Н.21 + +   +  +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.22 +  +        + + +  +    +  +           

ПП.Н.23 + +    + +  +      +       +  +        

ПП.Н.24 + + +    +  +  +  +    +       + +   +    

ПП.Н.25 + +    + +  +      +      +  +         

ПП.Н.26 + +    + +  +      +      +  +         

ПП.Н.27 +  +  +  +    + +  + +   + +             

ПП.Н.28 + + +    +   +    +   +  + +     +       

ПП.Н.29 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.30 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.31 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.32 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.33 +      + + + +    +  +       +     +    

Вибіркові компоненти ОПП  

Вибіркові дисципліни 

4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 

 

   

6. Блок (освітня програма "Економіка та бізнес-моделювання"    

ПСЗО 01 +  +       + + + +  +      +  +        + 

ПСЗО 02 + +    + + +  +     +    + +   +    +  + + + 

ПСЗО 03 +    + +    +   +     +    +     +   +  

ПСЗО 04 + +    + + +  +     +    + +   +    +  + + + 

ПСЗО 05 + +    + +   +         + +  + +    +     

ПСЗО 06 + + +    +  +     +        +  +   + +    

ПСЗО 07 + +  +    +  +            + + + +  +   +  

ПСЗО 08 + +    + + +  +     +    + +   +    +  + + + 

ПСЗО 09 + +  +    +  +            + + + +  +   +  

ПСЗО 10 + +  +    +  +            + + + +  +   +  

ПСЗО 11 + +    + + +  +     +    + +   +    +  + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійної програми  
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 Обов’язкові компоненти ОПП 

I. Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

   

ГСЕ.Н.01 + + + +  +  + + + + + + + + +  +  + +    +    

ГСЕ.Н.02 + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + +  +     

ГСЕ.Н.03 + +  +   + + + + + + + + + + + + +  + +   +    

ГСЕ.Н.04 + + + +   + +  + + + + + + + + + +  +    +    

ГСЕ.Н.05 + + + + + + + + + + + + + + + +  +  + + +  + +    

ГСЕ.Н.06  + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + +  +     

ГСЕ.Н.07  + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + +  +     

Нормативні навчальні дисципліни 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

МПН.Н.01  + + + + + + + +  +  + + + + +   + + +       

МПН.Н.02  + + + + + + + +  +  + + + + +   + + +       

МПН.Н.03  + + + + + + + +  +  + + + + +   + + +       

МПН.Н.04  + + + + + + + + + +  + + + + + +  + + +   +    

МПН.Н.05 + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

3. Цикл професійної і практичної підготовки за няпрямом+ 

ПП.Н.01  + + +  + +  + +  +  + + +  +  +  +       

ПП.Н.02  + +  + + +  + +    + + +  +  +  +  +     

ПП.Н.03 + + + +  + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.04  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.05                             

ПП.Н.06  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.07  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.08  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.09  + +   + +  +     +  +    +  +       



ПП.Н.10  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.11                             

ПП.Н.12  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.13  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.14  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.15                             

ПП.Н.16                             

ПП.Н.17                             

ПП.Н.18  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.19  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.20                             

ПП.Н.21  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.22                             

ПП.Н.23  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.24  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.25  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.26  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.27                             

ПП.Н.28  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.29                             

ПП.Н.30                             

ПП.Н.31                             

ПП.Н.32                             

ПП.Н.33                             

Вибіркові дисципліни 

4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 

6. Блок (освітня програма "Економіка та бізнес-моделювання" 

ПСЗО 01    +            +        + +    

ПСЗО 02      +   +  +   +  +    +       + + 

ПСЗО 03   +    +     +      +          + 

ПСЗО 04   +   +      +              + + + 

ПСЗО 05   +    +    +         +       + + 

ПСЗО 06   +   +      +                + 

ПСЗО 07   +      +   +       +          

ПСЗО 08      +   +  +   +  +    +       + + 

ПСЗО 09      +   +  +   +  +  +  +       + + 

ПСЗО 10    +  +              +      + + + 

ПСЗО 11   +   +          +          +  + 

 

  



                                                                                          ДОДАТОК 2 

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

Спеціальність: 051 Економіка 

Освітня програма: Економіка та бізнес-моделювання 

Кваліфікація: Бакалавр економіки 

1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.01 

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням», 1 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Державна мова — мова професійного спілкування. 

ЗМ 2. Основи культури української мови. 

ЗМ 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні. 

ЗМ 4. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 

ЗМ 5. Документація з кадрово-контрактних питань. 

Змістовий модуль 2 

ЗМ 6. Довідково-інформаційні документи. 

ЗМ 7. Етикет службового листування. 

ЗМ 8. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Культура усного 

фахового спілкування. 

ЗМ 9. Риторика і мистецтво презентації. Форми колективного обговорення 

професійних проблем. 

ЗМ 10. Наукова комунікація як складова фахової діяльності.  

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

Результати 

Знати:  

-  Особливості української мови як державної, її комунікативно-соціальні  

функції.  

-  Специфіку функціональних стилів сучасної української літературної мови;  

норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними.  

-  Основи ведення ділової документації українською мовою.  

-  Основні принципи професійного спілкування українською мовою.  

-  Основи професійної термінології.  

Уміти:  

-  Правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних  

намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв‘язання проблем і  

завдань у професійній діяльності.  

-  Сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового  

стилів.  

-  Скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування,  

складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки  

відповідно до поставленої мети.  

-  Складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що  

репрезентують їх специфіку.  

-  Послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою  

допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного 

вдосконалення мовної культури.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1 семестрі 



                                                                          
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.02 

Дисципліна «Історія України та української культури », 1 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Історія України та української культури як галузь знань. 

ЗМ 2. Стародавня доба української історії. Витоки української культури. 

ЗМ 3. Передумови виникнення Давньоруської держави й основні етапи її історії. 

Галицько-Волинська Русь. 

ЗМ 4. Вплив християнства на розвиток української культури княжої доби (ІХ – перша 

половина ХІV ст.). 

ЗМ 5. Литовсько-польська доба української історії (друга половина ХІV – середина 

ХVІІ ст.). 

ЗМ 6. Феномен українського козацтва. Запорізька Січ. 

ЗМ 7. Українська національна революція 1648–1676 рр. 

ЗМ 8. Українська козацько-гетьманська держава. 

ЗМ 9. Українська культура доби середньовіччя та раннього модерну. 

Змістовий модуль 2 

ЗМ 10. Українські землі під владою Російської й Австрійської імперій (кінець XVIII – 

початок XX ст.) 

ЗМ 11. Національно-культурне відродження в Україні наприкінці ХVІІІ – на початку 

ХХ ст.). 

ЗМ 12. Державотворчі та соціокультурні процеси в Україні за часів національно- 

демократичної революції 1917–1921 рр. 

ЗМ 13. Українські землі у міжвоєнний період (1921–1939). 

ЗМ 14. Україна у Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах (1939–1945). 

ЗМ 15. Україна в умовах системної кризи радянської системи (1945–1991). 

ЗМ 16. Тенденції соціокультурного розвитку України радянської доби. Діячі 

української культури в еміграції. 

ЗМ 17. Проголошення і розбудова суверенної України. 

ЗМ 18. Український нацональний культурний простір у постсоціалістичний період.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

Результати 

Знати: 

-Цивілізаційні витоки і детермінанти української культури й її місце у сучасному  

світі. 

-Динаміку становлення та розвитку основних галузей української культури: освіти і  

науки, образотворчих мистецтв, театру, музики, архітектури, кіномистецтва. 

- Основні етапи формування світових ідейно-художніх напрямів і стилів в  

українській культурі. 

-Сутність сучасних українських державотворчих і національно-культурних проектів  

у подальшому цивілізаційному поступі народів України.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 120 32 - 32 56 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання ессе 

на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.03 

Дисципліна «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», 1-4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. My place in business world 

ЗМ 1. Job hunting. Personal profile. 

ЗМ 2. CV Making up personal CV. 

ЗМ 3. Letter of application. The purpose of the letter of application. 



ЗМ 4. Ethics. The issue of ethics in business world 

ЗМ 5. Leadership. Who is a leader? 

ЗМ 6. Competition. How to be competitive in 21 century? 

Змістовий модуль 2. Organizations. 

ЗМ 1. Organizations. Types of ownership. 

ЗМ 2. Company structure. 

ЗМ 3. Writing a report Past simple and present perfect 

ЗМ 4. Goods and services. Types of goods and services. 

ЗМ 5. Brands and advertising. Creating and brands. The role of advertising for 

business. 

ЗМ 6. Quality. Quality control. 

ЗМ 7. Innovations. Why do we need innovations. 

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

 -повсякденні та пов‘язані з професійною діяльністю мовленеві зразки і лексичний 

матеріал;  

-граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних 

функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів 

в професійній сфері;  

-правила написання зв‘язних текстів, головним чином, пропозицій, звітів та  

електронних листів загально-ділового змісту.  

 Уміти:  

-одержувати професійну інформацію з іноземних джерел, а також  

проводити бесіду-діалог;  

-застосовувати свої знання з іноземної мови у ситуаціях професійного 

спілкування, готувати доповідь-презентацію у певній професійно-  

орієнтованій галузі;  

з-дійснювати усний обмін інформацією в процесі повсякденних, ділових та  

виробничих контактів;  

-розуміти деталі в інструкціях та специфікаціях;  

п-исати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування  

особистою та професійною сферами (наприклад, заяву);  

-писати у стандартному форматі деталізовані завдання i звіти, пов'язані з  

навчанням та спеціальністю;  

-готувати i продукувати ділову та професійну кореспонденцію;  

-заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим  

рівнем граматичної коректності. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 180   80 100 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,заліків,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік 1-3 семестр, екзамен у 4 семестрі 



 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.04 

Дисципліна «Ділова іноземна мова », 5-8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. My place in business world 

ЗМ 1. Job hunting. Personal profile. 

ЗМ 2. CV Making up personal CV. 

ЗМ 3. Letter of application. The purpose of the letter of application. 

ЗМ 4. Ethics. The issue of ethics in business world 

ЗМ 5. Leadership. Who is a leader? 

ЗМ 6. Competition. How to be competitive in 21 century? 

Змістовий модуль 2. Organizations. 

ЗМ 1. Organizations. Types of ownership. 

ЗМ 2. Company structure. 

ЗМ 3. Writing a report Past simple and present perfect 

ЗМ 4. Goods and services. Types of goods and services. 

ЗМ 5. Brands and advertising. Creating and brands. The role of advertising for business. 

ЗМ 6. Quality. Quality control. 

ЗМ 7. Innovations. Why do we need innovations. 

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

– базову професійно-орієнтовану лексику (обсяг не менше 4000 лексичних одиниць);  

–  основи ділової мови за фахом;  

– основні структури і функції мови, необхідні для оволодіння усними і письмовими 
формами професійного спілкування іноземною мовою в повсякденних ситуаціях.  

Вміти:  

- читати професійно спрямовані тексти з максимальним вилученням необхідної 

інформації з прочитаного;  

– говорити на теми повсякденного тематики в ситуаціях, пов'язаних з професійною 

діяльності;  

– писати ділові листи, електронні повідомлення, заповнювати документи, пов'язані з 

професією 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

240   74 166 

Форми СРС 

Підготовка практичних занять, заліків, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5-7 семестрах, іспит у 8 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.05 

Дисципліна «Основи філософських знань », 1,2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Специфіка і розвиток філософського знання  

ЗМ 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві 

ЗМ 2. Історія розвитку філософії 

ЗМ 3. Онтологія : філософське вчення про буття 

ЗМ 4. Теорія пізнання 

ЗМ 5. Свідомість  

Змістовий модуль 2. Людина і суспільство у філософській перспективі Тема 6. Соціальна 

філософія 

ЗМ 7. Філософська антропологія 

ЗМ 8. Філософія техніки  



Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

Результати 

Знати: 

-специфіку філософського знання, його структуру та основні етапи  

розвитку, поняття про світогляд, його типи та світоглядний характер  

філософського знання; 

- особливості філософії як науки та її співвідношення із іншими науками; -роль, функції 

та місце філософії у розвитку культури світової та  

вітчизняної;  

-  базові поняття онтологічного, гносеологічного, соціально-  

філософського, філософсько-антропологічного, аксіологічного знання;  

-  філософські засади розуміння буття та пізнання, поняття про діалектику  

та синергетику;  

-  основи розуміння специфіки людського буття та культури;  

-  засади філософського розуміння свідомості;  

-  специфіку наукового пізнання серед інших форм пізнання;  

-закономірності життя і розвитку суспільства, історичного процесу, співвідношення 

понять культура та цивілізація;  

-  роль цінностей в житті окремої особистості та суспільства в цілому;  

-  сутність глобальних проблем людства та шляхів їх вирішення.  

Уміти:  

-  характеризувати та з‘ясовувати специфіку філософії різних етапів її  

розвитку;  

-  порівнювати різні філософські концепції;  

-  аналізувати явища індивідуального буття людини та життя і розвитку  

суспільства, його культури, застосовуючи філософську методологію;  

-  використовувати знання з онтології, феноменології, філософської- антропології, 

гносеології під час самостійного осмислення явищ  

дійсності;  

-  багатоаспектно використовувати методологічні прийоми та  

категоріально-понятійний апарат сучасної філософії, діалектики та  

синергетики. 

Мати навички: 

-використовувати філософські знання та методологію для вивчення  

інших дисциплін і прогнозування розвитку політичних, економічних, культурних, 

соціальних і виробничих процесів.  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32 - 32 56 

Форми СРС 

Підготовка практичних занять, заліку, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит 2 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.06 

Дисципліна «Правознавство », 1,2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Загальні положення теорії держави і права. Основні поняття 

загальної теорії держави і права.  

ЗМ 1. Основні поняття загальної теорії держави і права.  

ЗМ 2. Право. Поняття, основні ознаки і систематизація правових норм.  

ЗМ 3. Форми (джерела) права. Правовідносини.  



ЗМ 4. Правопорушення. Юридична відповідальність.  

ЗМ 5. Основи конституційного права України. 

ЗМ 6. Інститут громадянства України.  

ЗМ 7. Виборча система України.  

ЗМ 8. Судова влада в Україні.  

ЗМ 9. Система правоохоронних органів України.  

Змістовий модуль 2. Інші галузі права.  

ЗМ 10. Основи цивільного права.  

ЗМ 11. Основи сімейного права.  

ЗМ 12. Основи трудового права.  

ЗМ 13. Основи адміністративного права.  

ЗМ 14. Основи кримінального права.  

ЗМ 15. Основи житлового права.  

ЗМ 16. Основи господарського та фінансового права 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання економічних та 

соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

Результати 

Знати: 

 - основні джерела та літературу з питань курсу, передумови виникнення держави і 

права, теорії виникнення держави, форми держави, поняття та функції, систему, галузі та 

інститути права, систематизацію законодавства, основи конституційного, 

адміністративного, цивільного, господарського, сімейного, житлового, трудового та 

кримінального права, засвоїти вузлові поняття; 

 - студенти повинні сформувати чітке уявлення про структуру національної системи 

права, з‘ясувати особливості предмету і методу регулювання провідних галузей права 

України та засвоїти їх фундаментальні положення;  

- завданням навчальної дисципліни є також вироблення вмінь і навичок самостійного 

пошуку необхідних нормативно-правових актів та правильного їх використання.  

Уміти:  

- орієнтуватися в основах права, застосовувати на практиці його основні норми, розуміти 

терміни, орієнтувати у джерелах та літературі з питання та використовувати їх у 

повсякденному житті.  

Мати навички: 

 - визначати об‘єкт та особливості окремих галузей права, характеризувати систему 

права та законодавства України;  

- аналізувати особливості організації державної влади в Україні;  

- орієнтуватися в системі джерел права України;  

- визначити нормативно-правовий акт, нормами якого регулюватимуться 

правовідносини в конкретній (запропонованій) ситуації;  

- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні напрямки 

його розвитку 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання ессе на 

розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.07 

Дисципліна «Політолого-соціологічний курс », 2 семестр 



семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1  

ЗМ 1. Політологія як наука, предмет, методи та функції.  

ЗМ 2. Розвиток політичної думки: від стародавнього світу до сучасності.  

ЗМ 3. Політична влада, проблеми її легітимності.  

ЗМ 4. Політична система. Політичні режими.  

ЗМ 5. Політичні партії, громадські організації та рухи.  

ЗМ 6. Поняття і типи партійних систем. Партійна система України.  

ЗМ 7. Політична еліта та політичне лідерство.  

ЗМ 8. Сучасна система міжнародних відносин 

Змістовий модуль 2  

ЗМ 9. Предметна сфера соціології.  

ЗМ 10. Конкретно-соціологічне дослідження та його основні етапи. Методика і техніка 

соціологічних досліджень.  

ЗМ 11. Становлення соціології як самостійної науки.  

ЗМ 12. Системний погляд на суспільство. Поняття соціальної структури суспільства.  

ЗМ 13. Соціальні спільноти та соціогрупова структура суспільства.  

ЗМ 14. Соціальні інститути суспільства.  

ЗМ 15. Соціалізація як процес засвоєння соціального досвіду.  

ЗМ 16. Соціальний контроль і девіація. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання економічних та 

соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

Результати 

Знати:  

- понятійно-категоріальний апарат політології та соціології;  

- основні теоретичні і методологічні напрями у вивченні політичних та соціальних 

процесів; 

 - сутність політики, політичного життя суспільства, політичних відносин і процесів; 

 - структуру політичної системи та її функції 

 - права і свободи людини і громадянина та механізми їх реалізації;  

- особливості світової політики в умовах глобалізації;  

- особливості та завдання зовнішньої політики української держави; 

 - специфіку соціологічного аналізу політики та політичних процесів, що відбуваються в 

сучасному суспільстві;  

- тенденції та проблеми розвитку сучасного суспільства, його структуру, базові 

компоненти соціального життя; 

 - соціологічне розуміння ролі людини як головної діючої особи політичного життя 

Уміти:  

- характеризувати основні політичні процеси, що відбуваються нині в Україні;  

- виявляти специфіку соціологічного аналізу політичного життя;  

- визначати відповідні форми виявлення, фіксації політичних процесів; 

 - давати аналіз тенденціям політичних та соціальних змін в сучасній Україні та світі;  

- використовувати теоретичні знання політолого-соціологічного курсу у практичній 

роботі.  

Мати навички:  

- розуміння сучасних досягнень економіки та базових уявлень про основні напрямки її 

розвитку. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32 - 16 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), тестування, модульного контролю, 

екзамену. Вивчення джерел, рекомендованих до самостійного опанування.; підготовка 

рефератів і доповідей, Інтернет-оглядів з тематики курсу. 



Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 
 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.01 

Дисципліна «Вища математика», 1 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. 

ЗМ 1. Визначники та їх властивості. Правило Лапласа.  

ЗМ 2. Матриці. Дії над матрицями. Обернена матриця. Ранг матриці. 

ЗМ 3. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь та методи їх розв‘язування . 

ЗМ 4. Вектори та дії над ними. Поняття базису та системи координат.  

ЗМ 5. Рівняння лінії на площині. Різні види рівняння прямої на площині.  

ЗМ 6. Рівняння площини та рівняння прямої у просторі.  

ЗМ 7. Криві другого порядку та поняття про поверхні другого порядку .  

Змістовий модуль 2.  

ЗМ 8. Множина. Поняття функції. Область визначення, способи задання. 

ЗМ 9. Границя функції. 

ЗМ 10. Неперервність функції.  

ЗМ 11. Поняття похідної та її зміст. Методи диференціювання. 

ЗМ 12. Застосування диференціального числення до дослідження функції 

ЗМ 13. Диференціал та його застосування 

ЗМ 14. Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування. 

ЗМ 15. Визначений інтеграл. Застосування визначеного інтегралу  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  теорію матриць і визначників, які є основним математичним апаратом  

системного опису складних зв‘язків матеріального світу;  

-  основні математичні поняття сучасної математичної символіки, елементи теорії множин 

і математичної логіки як основних можливостей мінімально-збиткового представлення 

математично  

формалізованих процесів; 

-теорію функцій однієї змінної, яка дозволяє якісно аналізувати  

дискретні і неперервні функціональні зв'язки, даючи їм геометричну і аналітичну 

інтерпретацію, а також визначити аналітично  

функціональний зв'язок в умовах даного експерименту; 

- теорію і методи екстремізації функцій однієї змінної, яка є основою розв'язування 

оптимізаційних економічних, організаційних,  

технологічних і виробничих процесів;  

Уміти:  

-  математично моделювати технологічні, технічні та соціально-економічні  

процеси в межах тих технологічних, технічних та соціально- економічних знань, які він 

отримав при вивченні відповідних природничих та спеціальних дисциплін;  

-  за умов міждисциплінарних зв'язків в процесі бакалаврської підготовки та за умов 

подальшої інженерної діяльності чисельно розв'язувати практичні задачі в межах 

вищеозначеного, кількісно оцінювати результати практичних завдань, проектів та бізнес-



пропозицій.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні  

принципи й методи управління, а також підготовку, прийняття та  

реалізацію оптимальних управлінських рішень;  

-  володіння методами та інструментарієм для обґрунтування  

управлінських рішень щодо створення й функціонування логістичних організаційних 

структур  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 - 32 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 1 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.02 

Дисципліна «Теорія ймовірності і математична статистика», 2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. 

ЗМ 1. Елементи комбінаторики: основні принципи комбінаторики (суми та добутку), 

сполуки без повторень (розміщення, перестановки, комбінації). Властивості комбінацій, їх 

зв‘язок з біномом Ньютона.  

Побудова трикутника Паскаля. 

ЗМ 2. Предмет теорії ймовірності та її вихідні поняття. Поняття простору елементарних 

подій. Види подій. Операції над подіями. 

ЗМ 3. Означення та властивості ймовірності: класичне, геометричне, статистичне 

означення. Властивості ймовірності. Аксіоми теорії ймовірності. 

ЗМ 4. Теореми додавання ймовірностей несумісних подій. 

ЗМ 5. Залежні і незалежні випадкові події, поняття умовної ймовірності. Теореми 

множення ймовірностей. Теорема додавання ймовірностей сумісних подій 

ЗМ 6. Апріорні та апостеріорні ймовірності гіпотези. Формула повної ймовірності. 

Формули Байєса 

ЗМ 7. Схема Бернуллі. Формула Бернуллі та наслідки з неї. Найвірогідніше число 

«успіхів» у схемі Бернуллі. 

ЗМ 8. Граничні теореми у схемі Бернуллі: 

- формула Пуассона для обчислення ймовірностей масових малоймовірних випадкових 

подій;  

- локальна теорема Муавра-Лапласа. Функція Гауса та її властивості; 

- інтегральна теорема Муавра-Лапласа. Функція Лапласа та її властивості. Наслідки з 

теореми.  

Змістовий модуль 2. 

ЗМ 9. Дискретні випадкові величини (ДВВ). Закон розподілу ДВВ та форми його задання. 

Функція розподілу ймовірностей та особливості її  

побудови для ДВВ. Сума та добуток декількох ДВВ. 

ЗМ 10. Числові характеристики ДВВ. Математичне сподівання, дисперсія та середнє 

квадратичне відхилення. (ймовірнісний зміст, формули для обчислення, властивості). 

ЗМ 11. Приклади законів розподілу ДВВ: Біномний розподіл, розподіл Пуассона, 

геометричний та гіпергеометричний розподіли. Числові характеристики розглянутих 

розподілів. 

ЗМ 12. Інтегральна та диференціальна функції розподілу ймовірностей неперервних 

випадкових величин (НВВ). Визначення числових характеристик НВВ. 

ЗМ 13. Приклади законів розподілу НВВ. Рівномірний та показниковий закони розподілу 

НВВ. Нормальний закон розподілу НВВ. Нормальна крива та її властивості. Стандартний 

розподіл. Формула для обчислення ймовірності попадання нормально розподіленої НВВ в 

заданий інтервал. Правило трьох сигм. 



ЗМ 14. Перша та друга нерівності Чебишова. Граничні теореми закону великих чисел - 

Чебишова та Бернуллі. 

ЗМ 15. Предмет математичної статистики. Генеральна сукупність та вибірка. 

Статистичний розподіл вибірки та його графічні представлення. Тема 16. Точкові 

статистичні оцінки параметрів розподілу. Незміщеність, ефективність та спроможність 

оцінки. Інтервальні статистичні оцінки. Довірча ймовірність, довірчий інтервал. Перевірка 

статистичних гіпотез. Критерій узгодження Пірсона  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  основні поняття комбінаторики;  

-  поняття випадкової події;  

-  класичне, статистичне та геометричне означення ймовірності;  

-  правило додавання та множення ймовірностей;  

-  граничні теореми для схеми Бернуллі;  

-  поняття випадкової величини, її закони розподілу (в тому числі закон  

розподілу Пуассона, нормальний закон розподілу Гаусса);  

-  числові характеристики випадкових величин  

-  елементи математичної статистики.  

Уміти:  

-  застосовувати основні методи теорії ймовірностей і математичної  

статистики до обробки й аналізу результатів статистичних  

спостережень і приймати на основі них обґрунтовані рішення;  

-  за умов міждисциплінарних зав‘язків в процесі бакалаврської підготовки та за умов 

подальшої інженерної діяльності чисельно розв'язувати практичні задачі в межах вище 

означеного, кількісно оцінювати результати практичних завдань, проектів та бізнес-  

пропозицій;  

-  опрацьовувати математичні моделі, пов‘язані з подальшою фаховою  

діяльністю, а по можливості й складати такі моделі. 

Мати навички: 

- застосування основних понять та методів теорії ймовірностей і  

математичної статистики для розрахунку різних кількісних характеристик в задачах 

транспортних технологій.  
 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, практичних занять, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.  
Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.03 

Дисципліна «Оптимізаційні методи та моделі», 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки  

ЗМ 2. Поняття оптимізаційних задач і оптимізаційних моделей. 



ЗМ 3. Лінійне програмування  

ЗМ 4. Теорія двоїстості і двоїсті оцінки в аналізі розв‘язків лінійних оптимізаційних 

моделей  

Змістовий модуль 2 

ЗМ 5. Аналіз лінійних моделей економічних задач  

ЗМ 6. Транспортна задача  

ЗМ 7. Цілочислові задачі лінійного програмування. Основні методи їх розв‘язання і 

аналізу  

ЗМ 8. Задачі нелінійного програмування. Основні методи їх розв‘язання і аналізу 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

- основні категорії, поняття, теореми та задачі, необхідні при застосуванні  

економіко-математичних методів; 

– методи лінійного, цілочислового, нелінійного та динамічного  

програмування, основи теорії ігор; 

– методологію та інструментарій побудови і розв‘язування оптимізаційних задач; 

– програмне забезпечення при розв‘язанні економіко-математичних задач на ПЕОМ.   

Уміти: 

- формулювати економіко-математичні моделі;  

– здійснювати розв‘язання економічних задач за допомогою математичних методів;  

– аналізувати математичний розв‘язок задач для прийняття оптимальних рішень в 

умовах ринкової економіки та конкуренції.  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 2 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.04 

Дисципліна «Економетрика», 4 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. Загальні принципи побудови економетричних моделей.  

ЗМ 1. Зв`язок економетрики з макроекономікою. 

ЗМ 2.Проста вибіркова лінійна регресія 

ЗМ 4. Особливі випадки у багатофакторному регресійному аналізі. 

ЗМ 5. Криві зростання. 

ЗМ 6. Економетричні симультативні моделі. 

Змістовий модуль 2. Основні припущення багатофакторного регресійного аналізу. 

ЗМ7. Поняття гетероскедастичності та гомоскедастичності. Автокореляція. 

Мультиколінеарність. 

ЗМ 8. Динамічні економетричні моделі. 



ЗМ 9. Системи одночасних економетричних рівнянь. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

- основні поняття, категорії та інструменти економетрики;  

- методи перевірки статистичних гіпотез стосовно показників побудованих 

економетричних моделях;  

- сучасні методи економетричного аналізу;  

Вміти:  

- здійснювати пошук інформації згідно мети дослідження;  

- здійснювати вибір інструментарію для обробки отриманих економічних даних; - 

будувати стандартні економетричні моделі;  

- прогнозувати стан розвитку соціально-економічних систем;  

- робити змістовні, обґрунтовані висновки та рекомендації на основі результатів 

економетричного моделювання. 

Мати навички аналізу стану і оцінки перспектив розвитку економічних і соціальних 

систем в сучасних умовах 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.05 

Дисципліна «Інформатика та інформаційні технології в економіці », 1 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Обробка документів. 

ЗМ 1. Обробка текстових документів. 

ЗМ 2. Обробка табличних документів. 

Змістовий модуль 2. Сучасні комп‘ютерні та інформаційні технології. Інформаційні 

технології на базі сучасних математичних пакетів обробки інформації. 

ЗМ 3. Основи роботи в програмному середовищі Mathcad. 

ЗМ 4. Розв‘язання задач лінійної алгебри і математичного аналізу. 

ЗМ 5. Розв‘язання рівнянь та систем рівнянь. 

Змістовий модуль 3. Технології розв‘язання прикладних задач. 

ЗМ 6. Комп‘ютерні технології статистичного аналізу. 

ЗМ 7. Розв‘язання задач математичного програмування. 

ЗМ 8. Інформаційні технології аналізу систем масового обслуговування 

ЗМ 9. Інформаційні технології аналізу систем управління запасами 

Компетентності 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 



ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

Результати 

Знати:  

- сутність та можливості сучасних комп‘ютерних систем і технологій для розв‘язання 

інформаційних і математичних задач у галузі економіки;  

- призначення, склад і можливості сучасних комп‘ютерних систем (системи математичних 

розрахунків Mathcad, системи табличних розрахунків Excel тощо), їх використання для 

розв‘язання інженерних та економічних задач;  

- методи і прийоми розробки алгоритмів і комп‘ютерних програм алгоритмічною мовою 

високого рівня (алгоритмічна мова системи Mathcad);  

- технологію інформаційної підтримки розв‘язуваних задач графічними засобами. 

Уміти:  

- аналізувати завдання в своїй предметній області і вибирати відповідне програмне 

забезпечення для розв‘язання розрахункових, економікотехнічних та інформаційних 

задач;  

- здійснювати постановку і алгоритмізацію задач, розробку комп‘ютерних програм, 

комп‘ютерну реалізацію розрахунків;  

- настроювати параметри вибраного програмного забезпечення відповідно до конкретної 

задачі або класу задач;  

- використовувати засоби Mathcad та Excel для моделювання, розрахунків, аналізу та 

прогнозування.  

Мати навички:  

- Демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування інформаційних 

систем та технологій в навчальному процесі, наукових дослідженнях та професійній 

діяльності.  

- Використовувати нові інформаційні технології, підвищувати продуктивність праці та 

загального рівня культури управління.  

- Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в професійній сфері. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 32 - 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. Вивчення розділів, рекомендованих 

до самостійного опанування; підготовка рефератів та презентацій опрацьованого 

матеріалу 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік  у 1 семестрі 

 

3. Цикл професійної і практичної підготовки за напрямом 
 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.01 

Дисципліна «Політична економія », 2 семестр 

 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1 Політична економія як наука.  

ЗМ 2 Економічна система суспільства.  

ЗМ 3 Соціально-економічна сутність відносин власності.  

ЗМ 4 Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст та результативність.  

ЗМ 5 Форми суспільного господарства. 

ЗМ 6 Ринкове господарство і його основні суб‗єкти.  



ЗМ 7 Сучасний ринок, його структура і функції.  

ЗМ 8 Підприємство в економічній системі.  

ЗМ 9 Основи теорії попиту та пропозиції.  

Змістовий модуль 2 

ЗМ 10 Кругообіг і оборот капіталу.  

ЗМ 11 Трудові відносини. Заробітна плата. 

ЗМ 12 Витрати виробництва, прибуток і валовий дохід 

ЗМ 13 Ціноутворення та фактори виробництва.  

ЗМ 14 Національна економіка. Основні макроекономічні показники.  

ЗМ 15 Фінансова система та основи податкової політики.  

ЗМ 16 Економічне зростання та соціальний прогресс 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної 

науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

Результати 

Знати:  

- основні етапи становлення та розвитку політичної економії як науки;  

- сучасну теорію виробництва та його фактори; 

 економічний та юридичний зміст власності, економічну теорію прав власності;  

- особливості основних економічних систем та перехідної економіки;  

- основи функціонування ринкової економіки, категорії та закони товарного виробництва;  

- сутність і функції ринку;  

- економічну природу і види конкуренції; причини та наслідки монополізму в економіці;  

- теорію домогосподарства;  

- теорії фірми, економіку фірми (економічні витрати, доходи, прибутки, рентабельність 

господарської діяльності, стратегії ціноутворення);  

- механізми функціонування ресурсних ринків – праці, капіталу, землі й нерухомості;  

- систему макроекономіки: її основні результати й показники;  

- чинники і критерії економічного зростання та економічного розвитку;  

- форми подолання макроекономічної нестабільності; 

- методи державного регулювання економіки;  

- головні сфери світової економіки, 

 форми міжнародних економічних зв‘язків;  

Уміти :  

- здійснювати порівняльний аналіз економічних систем;  

- розраховувати основні показники економічної та соціальної ефективності суспільного 

виробництва;  

- аналізувати програми макроекономічного розвитку країни;  

- оцінювати структуру та інфраструктуру ринку, ефективність конкурентної та 

антимонопольної політики;  

- визначати стан економічного розвитку окремих підприємств;  

- користуватися сучасною науковою літературою, статистичними довідниками, 

електронними джерелами інформації. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

210 32 - 48 130 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 



рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.02 
Дисципліна «Мікроекономіка », 4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Основи теорії попиту та пропозиції. Теорії поведінки споживача та 

виробника  

ЗМ 1. Вступ до мікроекономіки  

ЗМ 2. Основи аналізу попиту і пропозиції  

ЗМ 3. Ринковий механізм погодження попиту і пропозиції  

ЗМ 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача 

ЗМ 5. Ординалістський підхід щодо вибору споживача  

ЗМ 6. Аналіз поведінки споживача.  

ЗМ 7. Мікроекономічна модель підприємства  

ЗМ 8. Варіації факторів виробництва та оптимум виробника.  

ЗМ 9. Витрати виробництва.  

Змістовий модуль 2. Основи аналізу поведінки фірм в різних ринкових умовах на 

товарних та ресурсних ринках  

ЗМ 10. Ринок досконалої конкуренції.  

ЗМ 11. Монопольний ринок.  

ЗМ 12. Олігополія  

ЗМ 13. Ринок монополістичної конкуренції  

ЗМ 14. Мікроекономічна модель функціонування факторних ринків  

ЗМ 15. Мікроекономічна модель ринку праці  

ЗМ 16. Ринки капіталу та природних ресурсів  

ЗМ 17. Загальна рівновага та економічна ефективність 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної 

науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

Результати 

Знати:  базові положення мікроекономічної теорії щодо функціонування ринкового 

механізму, формування попиту і пропозиції, вибору споживача і виробника; принципи 

раціональної поведінки економічних мікросистем в ринкових умовах; термінологію і 

основні прийоми мікроекономічного аналізу. Уміти:  використовувати інструментарій 

мікроекономічного аналізу для вивчення та оптимізації поведінки економічних суб‘єктів у 

ринкових умовах; застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень для аналізу 

ефективності функціонування господарських мікросистем; виконувати техніко-економічні 

розрахунки, пов‘язані з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки учасників 

ринку.  

Мати навички:  аналізувати і оцінювати реальні умови господарювання, обґрунтовано 

формулювати мету виробничо-господарської діяльності, знаходити оптимальні шляхи її 

реалізації за умов обмежених ресурсів. 



Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 32  116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 4 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.03 

Дисципліна «Макроекономіка », 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1  

ЗМ 1. Предмет, метод і завдання курсу. Система національних рахунків.  

ЗМ 2. Макроекономічна нестабільність.  

ЗМ 3. Споживання, заощадження та інвестиції.  

ЗМ 4. Сукупний попит і сукупна пропозиція.  

ЗМ 5. Держава в системі макроекономічного регулювання.  

Змістовий модуль 2  

ЗМ 6. Фіскальна політика в системі державного регулювання економіки 

ЗМ 7. Механізм грошово-кредитної діяльності.  

ЗМ 8. Механізм зовнішньоекономічної діяльності.  

ЗМ 9 .Ринок праці та соціальна політика.  

ЗМ 10. Економічне зростання. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної 

науки. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

- теорію макроекономічної науки, її об‘єкт, предмет і метод;  

- основні показники та індикатори макроекономічного розвитку;  

- базові моделі рівноваги та механізм складових макроекономічної політики: фіскальної, 

монетарної, зовнішньоекономічної, соціальної.  

Уміти: 

 - розраховувати та аналізувати основні макроекономічні показники; 

 - оцінювати стан розвитку економіки на основі макроекономічних показників; 

 - самостійно обґрунтовувати макроекономічну політику;  

- використовувати і застосовувати знання, набуті у процесі вивчення дисципліни, у 

майбутній роботі та житті;  

- здійснювати аналіз динаміки основних показників та тенденцій макроекономічного 

розвитку;  



- застосовувати методи оцінки стану та ефективності заходів держави щодо ринку праці;  

- використовувати методи аналізу інфляційних процесів, інструментарій оцінки 

зовнішньоекономічної позиції країни.  

Мати навички: 

 - визначати основні диспропорції макроекономічного розвитку країни, їх характер та 

причини виникнення; 

 - визначати й обґрунтовувати цілі, пріоритети та завдання в сферах фінансової, 

монетарної, антиінфляційної, зовнішньоекономічної, а також політики економічного 

зростання та у сфері зайнятості у прогнозному періоді;  

- застосовувати передовий досвід зарубіжних країн в формуванні стратегії розвитку різних 

напрямів макроекономічної політики; 

 - обґрунтувати систему антикризових регуляторних заходів держави, включаючи 

зовнішнє фінансування, спрямованих на усунення внутрішнього дисбалансу в економіці 

країни;  

- розраховувати макроекономічні показники в системі національних рахунків;  

- аналізувати сукупний попит та сукупну пропозицію;  

- досліджувати споживання, заощадження та інвестиції;  

- визначати зміст, форми вияву та головні фактори макроекономічної нестабільності; 

- обґрунтовувати необхідність державного втручання в економіку; 

 - оцінювати ефективність грошово-кредитної, фіскальної, соціальної політики та 

механізму зовнішньоекономічної діяльності;  

- обґрунтовувати зміст, джерела, типи та фактори економічного зростання. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 - 32 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 3 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.04 

Дисципліна «Історія економіки та економічної думки », 1 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1.Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування 

світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. — V ст. н.е.).  

ЗМ 2. Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в період 

середньовіччя (V — XV ст.).  

ЗМ 3. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI 

— перша половина XVII ст.).Перші економічні школи.  

ЗМ 4. Розвиток ринкового господарства та економічної думки в період становлення 

національних держав (друга половина XVII — перша половина XIX ст.).  

Змістовий модуль 2 

ЗМ 5. Ринкове господарство провідних країн світу в період монополістичної конкуренції 

та відображення цих процесів у світовій економічній думці (друга половина XIX — 

початок XX ст.). 

ЗМ 6. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі 

інформаційно-технологічної революції (кінець XX — початок XXI ст.).  

ЗМ 7. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX ст.) 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної 

науки. 



СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

Результати 

Знати:  

- конкретні проблеми господарського розвитку провідних країн світу у певні періоди;  

- економічну історію України та альтернативні шляхи розвитку її господарства в період 

переходу від командно-адміністративної системи до соціальноорієнтованої ринкової 

економіки;  

- наукове відображення господарської діяльності в економічній думці вчених світу та 

України.  

Уміти : застосовувати основні положення у практичній діяльності. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32 116 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. Вивчення розділів, рекомендованих 

до самостійного опанування. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.05 

Дисципліна «Економіка підприємства », 3,4 семестри 

Зміст 

Змістовий модуль 1. ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

ЗМ 1. Теорії підприємств та основи підприємництва 

ЗМ 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

ЗМ 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства 

ЗМ 4. Структура і управління підприємством 

ЗМ 5. Ринок і продукція 

ЗМ 5. Ринок і продукція 

Змістовий модуль 2. РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ 

ЗМ 6. Організація виробництва і забезпечення якості продукції 

ЗМ 7. Планування діяльності підприємства 

ЗМ 8. Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація 

ЗМ 9. Капітал підприємства 

ЗМ 10. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства 

Змістовий модуль 3. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

ЗМ 11. Персонал підприємства, продуктивність і оплата  праці. 

ЗМ 12. Інвестиції 

ЗМ 13. Інноваційна діяльність 

Змістовий модуль 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

ЗМ 14. Витрати на виробництво і реалізацію продукції 

ЗМ 15. Фінансово-економічні результати суб‘єктів господарювання 

ЗМ 16. Економічна безпека та антикризова діяльність 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 



СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Результати 

Знати:  

 економічні основи функціонування підприємств в сучасних економічних умовах; 

  методи оцінки виробничих ресурсів підприємства (основих засобів, оборотних 

коштів),  

 визначення витрат і результатів господарської діяльності підприємства;  

 способи мотиваційного впливу, що забезпечують ефективне господарювання; 
Уміти : 

 на практиці застосовувати отримані теоретичні знання, що передбачає оволодіння 
навичками аналітичної діяльності, прийомами здійснення необхідних розрахунків, 

технікою обґрунтування рішень, способами реалізації мотиваційного впливу. 

Мати навички формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські 

рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення 

господарської діяльності на рівні підприємств 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

240 64 - 64 112 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, написання курсової роботи підготовка до заліку та іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 3 семестрі, іспит у 4 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ОПП: ПП.Н.06 

Дисципліна «Менеджмент», 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Методологічні підходи до менеджменту.  

ЗМ 1. Предмет і завдання курсу. Сутність управління.  

ЗМ 2. Підходи до управління. Еволюція науки управління. 

ЗМ 3. Поняття організації. Складні організації. 

ЗМ 4. Зовнішнє і внутрішнє середовище організації. 

ЗМ 5. Суть, функції та переваги стратегічного управління.  

ЗМ 6. Процес прийняття управлінського рішення. 

ЗМ 7. Комунікації та ефективність управління. 

ЗМ 8. Планування.  

ЗМ 9. Організація взаємодії та повноваження. 

ЗМ 10. Побудова організаційної структури організації.  

Змістовий модуль 2. Управління трудовими ресурсами.  

ЗМ 11. Мотивація. 

ЗМ 12. Керівництво. Влада та особливий вплив. Лідерство.  

ЗМ 13. Групова динаміка. 

ЗМ 14. Контроль і регулювання в організації. 

ЗМ 15. Конфлікти та управління ними. Управління і стрес.  

ЗМ 16. Управління трудовими ресурсами.  

ЗМ 17. Лідерство – види, ситуація і ефективність. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 



СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати  

Знати:  

-  теоретичні та організаційні основи сутності, зміст, визначення основних понять, 

закономірності та принципи управління;  

-  характеристику зовнішнього і внутрішнього середовища організації;  

-  методи управління в організаціях;  

-  загальну характеристику основних функцій управління; 

-особливості етапів і методів планування; типи і характеристику організаційних структур 

управління; характеристику процесу делегування повноважень; 

- основні характеристики теорій мотивації; 

-характеристику видів і етапів контролю; характеристику методів прийняття рішень; 

процесу організаційних і міжособових комунікацій; 

- теоретичні засади сучасних теорій лідерства; форми влади; теорію  

конфлікту, методи вирішення конфліктів; характеристику формальних і неформальних 

груп тощо.  

Уміти:  

-  визначати та аналізувати характеристики внутрішнього і зовнішнього середовища; -

  визначати кордони і особливості використання методів управління;  

-  формулювати місію та цілі організації; розробляти стратегію організації;  

-  визначати тип організаційної структури управління: розробляти її схему, визначати її 

переваги та недоліки;  

-  розраховувати необхідну кількість управлінців, розробляти положення про підрозділи 

підприємства і посадові інструкції для співробітників;  

-  обґрунтувати і визначити конкретні моделі мотивації співробітників;  

-  проаналізувати і визначити форму влади і стиль лідерства конкретного управлінця; 

-побудувати модель конфліктної ситуації і обґрунтувати методи управління даною 

ситуацією; -  проаналізувати на основі релевантної інформації конкретну проблему, яка 

потребує вирішення і прийняття раціонального управлінського рішення;  

-  розробити заходи для контролю прийнятого рішення.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування методів 

управління для ефективної діяльності організації;  

-  встановлювати взаємозв'язки базових моделей менеджменту з керованими та керуючими 

підсистемами управління;  

-  знаходити вірні рішення при використанні сучасних інструментів, методів в управлінні 

діяльністю організацій;  

-  розробляти механізм здійснення обміну інформацією між елементами комунікаційного 

каналу передачі; 

-розв‘язувати складні практичні задачі з планування, організації, мотивації, контролю для 

ведення комерційної діяльності на підприємствах різних форм власності.  

 
 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 3 семестрі 

Шифр, назва 

дисципліни, 
Шифр за ОПП: ПП.Н.07 

Дисципліна «Маркетинг », 6 семестр 



семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи маркетингу та управління товарами і 

послугами.  

ЗМ 1. Сутність та зміст маркетингу. 

ЗМ 2. Формування маркетингової інформаційної системи. Тема 3. Комплексне 

дослідження ринку. 

ЗМ 4. Товар у комплексі маркетингу.  

Змістовий модуль 2. Складові комплексу маркетингу та управління маркетинговою 

діяльністю.  

ЗМ 5. Ціна у комплексі маркетингу. 

ЗМ 6. Розповсюдження у комплексі маркетингу.  

ЗМ 7. Комунікації у комплексі маркетингу.  

ЗМ 8. Управління маркетинговою діяльністю.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

Результати 

Знати: 

- сутність маркетингу та його основні групи функцій – маркетингові  

дослідження, розробку основних політик – товарну, цінову, політики розподілу та 

комунікацій, функції організації, планування та контролю маркетингової діяльності.  

Уміти:  

-  розробляти програму маркетингу залежно від цілей діяльності;  

-  формувати на підприємстві систему маркетингової інформації для  

збору, систематизації та аналізу первинної та вторинної інформації -  

бази для прийняття обґрунтованих маркетингових рішень;  

-  аналізувати фактори внутрішнього та зовнішнього середовища;  

-  розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємозв'язку між  

елементами комплексу маркетингу.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння основних прийомів і принципів  

маркетингу, серед яких дослідження ринку та аналіз ринкових можливостей 

підприємства; розроблення стратегії і тактики маркетингової діяльності та прийняття 

рішень; організація маркетингової діяльності;  

-  використовувати нові концепції маркетингу, вивчати досвід маркетингової діяльності 

в розвинутих країнах світу та адаптувати теорію і практику маркетингу до умов 

вітчизняного ринку;  

-  застосовувати набуті знання для формування раціональних виробничих програм та 

оперативного реагування на ринкову ситуацію.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, лабораторних робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 6 семестрі 

 

Шифр, назва Шифр за ОПП: ПП.Н.08 



дисципліни, 

семестр 

Дисципліна «Гроші і кредит», 5 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Сутність грошей та їх функції. Теорії грошей.  

ЗМ 2. Грошовий оборот та грошові потоки.  

ЗМ 3. Фінансовий ринок.  

ЗМ 4. Грошова система.  

ЗМ 5. Інфляція та грошові реформи.  

ЗМ 6. Ринок цінних паперів.  

Змістовий модуль 2 

ЗМ 7. Сукупність кредиту та кредитний механізм  

ЗМ 8. Кредитна система.  

ЗМ 9. Центральний банк та його роль в економіці.  

ЗМ 10. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи.  

ЗМ 11. Спеціалізовані кредитно – фінансові установи.  

ЗМ 12. Гроші та кредит у системі міжнародних відносин. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

Результати 

Знати :  

- закономірності грошово – кредитного обігу в умовах ринкового господарства;  

- принципи та форми організації сучасної грошово – кредитної системи;  

- особливості вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту; 

 - характеристики ринку позикових капіталів, грошового обігу, банків та банківської 

діяльності;  

- функціонування спеціалізованих небанківських інститутів;  

- сутність методів, принципів та інструментів грошово – кредитної політики. Уміти :  

- орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово – кредитного характеру;  

- аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово – кредитному 

ринку;  

- прогнозувати майбутній розвиток грошово – кредитних відносин;  

- обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань монетарного 

характеру.  

Мати навички: застосовувати основні нормативни документи і закони України у сфері 

банківської діяльності, державному регулюванню ринку цінних паперів, про систему 

валютного регулювання і валютного контролю і т.д.; основні моделі грошових реформ та 

моделі сукупного грошового обороту та законом грошового обороту; основні види 

споживчих кредитів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

 

 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

Шифр, назва 

дисципліни, 
Шифр за ОПП: ПП.Н.09 

Дисципліна «Фінанси », 6 семестр 



семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Сутність фінансів, їх функції і роль  

ЗМ 2. Фінансова система  

ЗМ 3. Фінанси підприємницьких структур  

ЗМ 4. Податки і податкова системи України  

ЗМ 5. Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система  

ЗМ 6. Доходи і видатки державного бюджету  

Змістовий модуль 2 

ЗМ 7. Фінанси місцевого самоврядування  

ЗМ 8. Державний кредит та державні цільові фонди  

ЗМ 9. Фінансова політика і фінансовий механізм  

ЗМ 10. Фінанси населення  

ЗМ 11. Фінансовий ринок  

ЗМ 12. Страхування і страховий ринок  

ЗМ 13. Міжнародні фінанси 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

– Сутність фінансів, їх функції і роль;  

– Структуру інститутів фінансової системи України; 
– Теоретичні основи побудови бюджетної та податкової системи; 

– Особливості централізованих і децентралізованих фінансів;  

– Стан і перспективи розвитку страхового та фінансового ринку;  

– Цілі і завдання фінансової політики держави.  

Вміти:  

– Аналізувати процеси, що відбуваються у фінансовій сфері;  

– Визначати переваги і недоліки змін, що вносяться у законодавство;  

– Аналізувати основні макроекономічні показники розвитку держави;  

– Розраховувати основні показники у сфері децентралізованих фінансів; 

 – Визначати структуру ВВП та розраховувати її динаміку;  

– Орієнтуватися у податковому законодавстві України;  

– Аналізувати доходи і видатки бюджету Державного бюджету; 

 – Розраховувати питому вагу окремих податків у доходах бюджету;  

– Оцінювати ефективність форм регулювання ринкових відносин; 

 – Розробляти прогнозні показники подальшого розвитку для забезпечення економічної 

та політичної стабільності країни. 

 Мати навички користування нормативно-правовими актами щодо регулювання 

фінансової діяльності; оцінювання моделі фінансових відносин та особливості розподілу 

в них фінансових ресурсів; визначати інструменти грошово-кредитного регулювання і 

умови їх ефективного застосування; оцінювати сучасні тенденції розвитку грошово-

кредитної системи, виявляти позитивні і негативні наслідки застосування фінансових 

інструментів адміністративного і ринкового регулювання політик. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС Підготовка до лекцій, практичних занять,екзамену. 



Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 6 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.10 
Дисципліна «Бухгалтерський облік і аудит », 6 семестр 

Зміст 

Змістовия модуль 1.Облік на підприємствах транспорту ЗМ 1.Теорія бухгалтерського 

обліку.  

ЗМ 1. Суть і характеристика бух обліку.  

ЗМ 2. Бухгалтерський баланс.  

ЗМ 3. Рахунки обліку та подвійний запис.  

ЗМ 2. Бухгалтерський облік на підприємстві.  

ЗМ 4. Облік виробничих запасів.  

ЗМ 5. Облік заробітної плати.  

ЗМ 6. Облік не оборотних активів. 

Змістовий модуль 2. Основи бухгалтерської звітності.  

ЗМ 7. Облік витрат підприємства.  

ЗМ 8. Облік фінансового результату.  

ЗМ 9. Складання бухгалтерської звітності.  

Змістовий модуль 3. Основні положення аудиту  

ЗМ 10. Суть і предмет аудиту.  

ЗМ 11. Планування аудиторської перевірки.  

ЗМ 12. Аудиторський ризик.  

ЗМ 13. Помилка і шахрайство в аудиті. 

Змістовий модуль 4. Організація і методика аудиту  

ЗМ 14. Аудиторські докази.  

ЗМ 15. Аудит фінансової звітності.  

ЗМ 16. Аудит касових операцій.  

ЗМ 17. Аудит фінансового стану з приводу банкрутства.  

ЗМ 18. Узагальнення результатів аудиту. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

Результати 

Знати:  

- основні інформаційні джерела аудиторської перевірки;  

- методи та прийоми аудиторських перевірок;  

- принципи формування аудиторських документів;  

- специфіку аудиторської перевірки по напрямкам;  

- законодавчо-нормативну базу та Міжнародні стандарти аудиту 

 Уміти:  

- формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансової звітності та фінансовий 

стан підприємства;  

- проводити аудит фінансового стану з приводу банкрутства  

Мати навички: 

- оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок 



проведення аудиту (незалежної перевірки систем обліку,  

внутрішнього контролю і фінансової звітності) та виконання аудиторських послуг та 

праці аудиторів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 6 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.11 
Дисципліна «Економіка праці і соціально-трудові відносини », 5 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Об‘єкт, предмет і завдання дисципліни.   

ЗМ 2. Трудові ресурси суспільства 

ЗМ 3. Трудовий потенціал суспільства 

ЗМ 4. Система соціально-трудових відносин 

ЗМ 5. Оцінка соціально-трудових відносин 

ЗМ 6. Сутність соціального партнерства 

ЗМ 7. Соціального партнерство і його розвиток в Україні 

Змістовий модуль 2 

ЗМ 8. Склад і структура ринку праці 

ЗМ 9. Механізм функціонування ринку праці  

ЗМ 10. Сегментація ринку праці  

ЗМ 11. Соціально-трудові відносини зайнятості 

ЗМ 12. Види безробіття та показники аналізу безробіття 

Компетентності 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- 

та макрорівні. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання економічних 

та соціально-трудових відносин. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та пропозиції, 

зайнятості та безробіття. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

-   сутність категорії "праця" та її характеристики, процес праці та форми його 

виявлення; 

 - поняття  «людські ресурси», ―трудові ресурси‖ та ―трудовий потенціал‖ 

суспільства; 

 - поняття «соціально-трудових відносин», складові системи соціально-трудових 

відносин; 

- сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової 

економіки; 

 - складові ринку праці та його функціонування, регулювання ринку праці; 

- сутність, зміст, принципи та складові організації праці; 

- напрямки використання трудових ресурсів, продуктивність праці та показники її 

виміру; 



- сутність  заробітної плати та її структуру, механізм організації заробітної праці;  

- показники використання праці та методики їх планування; 

-  сутність, напрями, показники моніторингу соціально-трудової сфери; 

- цілі, завдання, структура Міжнародної організації праці (МОП) у сучасному світі; 

- зарубіжний досвід регулювання відносин у сфері зайнятості; 

Уміти: 

-  визначати та аналізувати структуру людських ресурсів; 

-  застосовувати методи регулювання соціально-трудових відносин в умовах 

становлення ринкової економіки; 

-   проводити оцінку стану соціального партнерства на підприємстві  та визначати 

напрями його розвитку; 

- проводити аналіз ринку праці; 

- визначати умови оплати праці в системі колективно-договірного регулювання 

соціально-трудових відносин; 

- визначати чинники, що впливають на рівень і динаміку заробітної плати; 

- проводити моніторинг соціально-трудової сфери; 

- застосовувати міжнародні трудові норми в Україні. 

Мати навички щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій 

сфері; вирішення проблем економіки праці й соціально-трудових відносин. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 32  72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.12 
Дисципліна «Міжнародна економіка », 5 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Міжнародна економіка як наука 

ЗМ 2. Середовище міжнародної економічної діяльності 

ЗМ 3. Міжнародна економічна інтеграція 

ЗМ 4. Міжнародна торгівля 

ЗМ 5. Міжнародні інвестиції 

ЗМ 6. Міжнародний кредит  

 Змістовий модуль 2 

ЗМ 7. Міжнародна міграція робочої сили 

ЗМ 8. Світова валютна система 

ЗМ 9. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

ЗМ 10. Глобалізація та економічний розвиток 

ЗМ 11. Міжнародний бізнес 

ЗМ 12. Міжнародна економічна політика України 

Компетентності 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- 

та макрорівні. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 



установ. 

Результати 

Знати: 

  -особливості сучасної міжнародної економіки, якими є провідні тенденції її 

функціонування та розвитку;  

 -суть і форми сучасних міжнародних економічних відносин, які відбуваються на зламі 

ХХ та ХХІ століть;  

 -закономірності становлення та поглиблення міжнародних економічних відносин і 

формування єдиного економічного простору – світового господарства; 

 -специфіку формування і функціонування спеціальних економічних зон та 

єврорегіонів; 

 -особливості розвитку господарського співробітництва країн світового співтовариства; 

 -засади зовнішньо-торговельної, валютно-кредитної та виробничо-інвестиційної 

політики в умовах розвитку світового господарства; 

 -нові принципи конкуренції і перспективні сфери та форми взаємодії економіки 

України зі світовою економікою. 

Уміти: 

 -аналізувати економічні відносини та дію економічних законів на міжнародному рівні; 

 -знаходити і визначати шляхи адаптації та пристосування «західного» досвіду до умов 

України та реалізувати намір інтегруватися до системи міжнародних економічних відносин; 

 -визначати сприятливі перспективи щодо посилення ефективності економіки України 

за рахунок оптимального використання переваг світогосподарського та міжнародного 

поділу праці; 

Мати навички співставляти позитивні та негативні наслідки міжнародних економічних 

процесів для України 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32  116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 



 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.14 
Дисципліна «Основи безпеки людини », 2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль I. Основи системи безпеки життєдіяльності людини. Правові та 

організаційні основи безпеки.  

ЗМ 1. Сутність безпеки життєдіяльності людини. 

ЗМ 2. Безпека людини в Україні 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.13 
Дисципліна «Статистика », 5 семестр 

 

Зміст  

Змістовий модуль 1. Статистичне спостереження, зведення, групування та обробка статистичних 

даних.  

ЗМ  1. Предмет і метод статистики 

ЗМ  2. Статистичне спостереження 

ЗМ  3. Зведення та групування статистичних даних 

ЗМ  4. Абсолютні та відносні величини, графічний спосіб зображення їх.  

ЗМ  5. Середні величини і показники варіації 

Змістовий модуль 2. Визначення динаміки суспільних явищ, тенденції і закономірності їх розвитку, 

виявлення дії впливу окремих факторів їх розвитку.  

ЗМ  6. Вибіркові спостереження 

 ЗМ  7. Ряди динаміки 

 ЗМ  8. Вимірювання взаємозв‘язку, аналіз складних суспільних явищ і виявлення дії окремих 

факторів на їх розвиток.  

ЗМ  9. Індекси  
 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати  

Знати:  

- основи статистичного дослідження, зведення та групування матеріалів статистичного 

спостереження, виявлення зв'язків між окремими явищами та процесами, встановлення його 

структури, узагальнюючі статистичні показники, динаміку суспільних явищ, тенденцій і 

закономірностей їх розвитку.  

Уміти: 

- проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі  

показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти  

закономірності й тенденції розвитку досліджуваних явищ. 

Мати навички: 

- самостійної роботи з масовими статистичними даними і забезпечити  

створення теоретичної бази для наукового пошуку в курсовій та дипломній роботі.  

 
 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 



ЗМ 3. Категорійно-понятійний апарат 

ЗМ 4. Небезпеки, їх види, характер та результати проявів.  

ЗМ 5. Електробезпека 

ЗМ 6. Пожежна безпека 

ЗМ 7. Радіаційна безпека 

ЗМ 8. Хімічна небезпека 

Змістовий модуль 2. Державне управління безпекою людини, нагляд та громадський 

контроль.  

ЗМ 9. Імовірнісні структурно-логічні моделі виникнення та розвитку НС. Організаційно-

функціональна структура захисту населення та АТО у НС.  

ЗМ 10. Соціальне та економічне значення охорони праці. 

Соціальний захист потерпілих. 

ЗМ 11. Соціальне та економічне значення охорони праці 

ЗМ 12. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань  

ЗМ 13. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 

ЗМ 14 Відшкодування потерпілим 

ЗМ 15. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності людини  

в умовах повсякденного життя, а також в умовах надзвичайних ситуацій, здобуті на 

основі вивчення структури, змісту і взаємозвязку житєдіяльності людини із середовищем 

праці й проживання;  

-  основні поняття у галузі безпеки людини, їх терміни та визначення;  

-  основні законодавчі та нормативні акти з питань людини, а також їх  

основні положення;  

-  систему державного управління безпекою людини, організацією  

охорони праці на підприємстві, функції та повноваження органів  

нагляду і контролю;  

-  основи фізіології гігієни праці та виробничої і побутової санітарії;  

-  порядок та необхідність прийняття рішення щодо захисту  

співробітників і громадськості від можливих захворювань та аварій на виробництві, 

катастроф і стихійних лих та надзвичайних ситуацій. А також заходів для ліквідації їх 

наслідків.  

-  методи аналізу та заходи щодо профілактики виробничого травматизму, професійних 

захворювань і аварій на виробництві.  

Уміти:  

- ідентифікувати потенційні небезпеки, розпізнавати їх вид, визначати  

величину та ймовірність їх впливу на організм людини та навколишнє середовище;  

-  обґрунтовувати і застосовувати практичні навички щодо захисту життєдіяльності 

людини від шкідливого і небезпечного впливу шкідливих параметрів середовища 

проживання та виробництва, а також вражаючих факторів, осередків ураження у 

надзвичайних ситуаціях із застосуванням сучасних технологій;  

-  надати першу долікарську медичну допомогу потерпілому;  

-  на основі діючих законодавчих нормативно-правових актів забезпечити соціальний 



захист осіб, які потерпіли від нещасних  

випадків, професійних захворювань та надзвичайних ситуацій.  

Мати навички:  

-  набуття студентами знань, умінь та компетенцій для здійснення  

ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління 

безпекою на об‘єктах господарської, економічної науково-освітньої та культурної 

діяльності, формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і 

усвідомлення необхідності обов‘язкового виконання в повному обсязі всіх заходів 

гарантування безпеки на робочих місцях та в побуті.  

-  поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з 

акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 32   72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.15 
Дисципліна «Регіональна економіка », 2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 

ЗМ 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування 

економіки регіонів 

ЗМ 3. Економічне районування та територіальна організація господарства 

ЗМ 4. Регіон в системі територіального поділу праці 

ЗМ 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики 

ЗМ 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики  

ЗМ 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових 

умовах 

Змістовий модуль 2 

ЗМ 8. Природний та трудоресурсний потенціал України 

ЗМ 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і 

розміщення 

ЗМ 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем 

ЗМ 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 

ЗМ 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та інші 

світові структури 

ЗМ 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 



господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

 

Результати 

Знати:  

- зміст економічних категорій; взаємозв'язок понять та показників; 

- господарський механізм функціонування на рівні місцевого самоврядування;  

- механізм розміщення продуктивних сил;  

- методи кількісної і якісної оцінки економічних явищ;  

- шляхи підвищення ефективності використання потенціалу території. 

Уміти:  

- кількісно оцінювати явища й визначати тенденції зміни показників; 

-  економічно обґрунтовувати технічні та організаційні рішення;  

- розрахувати величину потенціалу території;  

- вибрати ефективні виробничі, технологічні та проектні рішення, що 

забезпечували б інтенсифікацію і підвищення ефективності розміщення 

продуктивних сил; 
-  виконувати економічний аналіз виробничо-господарської діяльності на рівні регіонів, 

виявляти резерви підвищення ефективності та використання трудових, матеріально-

технічних та фінансових ресурсів. 

Мати навички аналізу сучасного стану регіонального розвитку економіки, 

територіальної і галузевої структури господарського комплексу, а також оцінки 

об’єктивної необхідності раціонального використання всіх видів ресурсів і 

охорони навколишнього середовища. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32 116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.16 
Дисципліна «Економіка та організація інвестиційної та інноваційної діяльності », 6 

семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Сутність і характеристика інноваційних процесів та інноваційної діяльності  

ЗМ 2. Еволюція теорій інновацій і сучасні тенденції розвитку інноваційних теорій  

ЗМ 3. Особливості створення інновацій і формування попиту на них  

ЗМ 4. Інноваційна політика підприємства  

ЗМ 5. Інноваційний потенціал підприємства  

ЗМ 6. Комплексна підготовка виробництва  

Змістовий модуль 2 

ЗМ 7. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства  

ЗМ 8. Управління інноваційними процесами  

ЗМ 9. Інфраструктура інноваційної діяльності  

ЗМ 10. Завдання і джерела фінансування інноваційних процесів  

ЗМ 11. Моніторинг інновацій  

ЗМ 12. Економічне оцінювання інноваційних проектів  

ЗМ 13. Державне регулювання інноваційної діяльності …………...….……  

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 



професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Результати 

Знати:  

-заходи державного регулювання та стимулювання інноваційної діяльності 

- можливості і принципи роботи сучасних інноваційних підприємств;  

-сутнісні характеристики інноваційних процесів; етапи інноваційної діяльності; моделі 

інноваційного процесу.  

Вміти:  

-на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими професійної 

діяльності виявляти тенденції розвитку інноваційних процесів; 

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими професійної 

діяльності виявляти сутнісні характеристики інноваційних процесів;  

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими професійної 

діяльності оцінювати організаційні форми реалізації інновацій; 

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими професійної 

діяльності оцінювати організаційні форми реалізації інновацій. 

Мати навички виявляти тенденції розвитку інноваційних процесів, їх сутністні 

характеристики, особливості інноваційної діяльності, а також вивчення економічної 

теорії інноваційної сфери діяльності підприємств й організацій різних форм власності 

для досягнення технічного і товарного лідерства, зокрема, обґрунтування необхідності 

та ефективності широкого застосування результатів наукових досліджень, технологічно 

гнучких виробництв, пошуків джерел фінансування інноваційних проектів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 32  86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 6 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.17 
Дисципліна «Стратегія підприємства », 5 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Стратегія підприємства, основні етапи її розробки.  

ЗМ 1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепції  

ЗМ 2. Визначення місії та цілей  

ЗМ 3. Стратегічний контекст підприємства  

ЗМ 4. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства  

ЗМ 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства  

ЗМ 6. Стратегії бізнесу  

ЗМ 7. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства  

ЗМ 8. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства  

Змістовий модуль 2. Види стратегій підприємства, умови їх застосування  

ЗМ 9. Корпоративна стратегія підприємства  

ЗМ 10. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства  

ЗМ 11. Альтернативність у стратегічному виборі  

ЗМ 12. Декомпонування корпоративної стратегії  

ЗМ 13. Загальна характеристика функціональної стратегії. 



ЗМ 14. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства  

ЗМ 15. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в 

Україні  

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-економічну сутність категорії «стратегія підприємства», ієрархію стратегічного 

набору та основні типи стратегій;  

-принципи та етапи розробки стратегічного набору підприємства;  

-структуру чинників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства і 

механізм їх впливу на процес прийняття та реалізації стратегічних рішень; 

 -поняття та сутність моделей сучасної конкуренції, особливості визначення 

конкурентних стратегій;  

-SWOT-аналіз та особливості його застосування;  

-матричні методи стратегічного аналізу; -особливості процесу розробки та 

реалізації стратегічного набору для диверсифікованих компаній.  

Вміти:  

-формулювати місію і стратегічні цілі підприємства;  

-аналізувати зовнішні чинники впливу і діагностувати стан внутрішнього 

середовища підприємства з метою розробки ефективної стратегії розвитку;  

-аналізувати стратегічні альтернативні варіанти розвитку конкурентного 

підприємства і здійснювати вибір найбільш прийнятного з них;  

-визначати конкурентні переваги підприємства і розробляти напрями їх 

вдосконалення;  

-виходячи з обраної загальної та конкурентної стратегій, визначати систему 

функціональних, ресурсних і продуктових стратегій;  

-розробляти заходи щодо забезпечення якісного процесу прийняття стратегічних 

рішень. 

Мати навички обґрунтування та розробки стратегічного набору підприємства 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.18 
Дисципліна «Проектний аналіз », 8 семестр 

Зміст 
Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Суть і зміст проектного аналізу  



 

  
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.19 
Дисципліна «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків », 7,8 

семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1.  

ЗМ 1. Сутнісна характеристика господарських рішень 

ЗМ 2. Особливості прийняття рішень господарської діяльності 

ЗМ 3. Методичні основи розроблення та обгрунтування господарських рішень. 

Змістовий модуль 2.  

ЗМ 2. Концепція проекту  

ЗМ 3. Життєвий цикл проекту  

ЗМ 4. Концепція затрат і вигод у проектному аналізі  

Змістовий модуль 2 

ЗМ 5. Цінність грошей у часі  

ЗМ 6. Урахування впливу інфляції на грошові потоки від проекту  

ЗМ 7. Функціональні аспекти проектного аналізу  

ЗМ 8. Оцінка інвестиційних проектів. Аналіз беззбитковості проекту. Методи 

оцінки ефективності інвестування  

ЗМ 9. Оцінка проектного ризику 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати:   

-складові проекту та фази його життєвого циклу; 

  основну термінологію проектного аналізу; 

методи обґрунтування ефективності проекту. 

Вміти :  

 -аналізувати ефективність проектів з урахуванням різних чинників: часу, 

інфляції, змін макро- та мікросередовища та ін.;   

-визначати показники беззбитковості проекту та виконувати порівняння 

альтернативних проектів;   

-оцінювати проектні ризики. 

Мати навички:  опанування методами оцінки затрат і вигод проекту;методами 

оцінки ефективності та визначення беззбитковості проекту 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 26 26  98 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 8 семестрі 



ЗМ 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діляьності 

ЗМ 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень 

ЗМ 6. Обгрунтування інвестиційних і фінансових рішень. 

ЗМ 7. Оцінювання підприємницьких ризиків 

ЗМ 8. Основи ризик-менеджменту 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати:  

- основні поняття й категорії обґрунтування господарських рішень та оцінки 

підприємницьких ризиків 

- сучасні методи й моделі розроблення, обґрунтування та прийняття господарських 

рішень;  

-основні принципи й підходи до обґрунтування господарських рішень в умовах 

невизначеності та ризику; 

- методичні основи кількісного та якісного аналізу підприємницьких ризиків;  

-теоретичні аспекти ризик-менеджменту та напрями регулювання підприємницьких 

ризиків.  

Уміти:  

-визначати оптимальні форми подання та реалізації господарських рішень;  

-розробляти й обґрунтовувати господарські рішення на основі комплексу методів і 

моделей, системи показників економічного обґрунтування рішень;  

-обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішення в умовах невизначеності 

та ризику;  

-аналізувати ефективність інвестиційних і фінансових рішень;  

-здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання ризику, використовуючи 

комп‘ютерну техніку та програмно-математичні комплекси;  

-визначати напрями та методи регулювання господарських ризиків на підприємстві. 

Мати навички щодо обґрунтування господарських рішень з різним ступенем 

невизначеності та ризику 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 29 42  109 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 8 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.20 
Дисципліна «Оцінка потенціалу підприємства », 5 семестр 

Зміст 
Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства  



ЗМ 2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства  

ЗМ  3.  Формування  потенціалу  підприємства:  поняття  і  загальна модель  

ЗМ 4. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства  

ЗМ 5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства  

ЗМ 6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства  

ЗМ 7. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства  

 Змістовий модуль 2 

ЗМ 8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд  

ЗМ 9. Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання  

ЗМ 10. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання  

ЗМ 11. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання  

ЗМ 12. Оцінювання вартості бізнесу  

ЗМ 13. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства  

ЗМ  14. Розвиток підприємства:  зміст,  сучасні концепції  та передумови  

ЗМ 15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його 

потенціалу  

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Результати 

Знати: 

– основні поняття та категорії дисципліни, на основі системного розуміння та 
взаємозв‘язків із суміжними дисциплінами; 

– закономірності, принципи і особливості формування, розвитку та оцінки  потенціалу 
підприємства; 

– методологію  і  прикладний  інструментарій  оцінювання  ринкової вартості 
потенціалу підприємства та його структурних елементів. 

Уміти: 

- формувати й обробляти необхідну інформаційну базу щодо оцінки потенціалу 
підприємства та оцінки його конкурентоспроможності; 

- проводити оцінку потенціалу різними методами; 
- формувати перелік основних переваг і проблем, що потребують вирішення; 
Мати навички на основі аналізу економічної ситуації на підприємстві та оцінки його 

потенціалу, визначати напрямки його розвитку, оптимальну стратегію підприємства. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 70 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 5 семестрі 

 



Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.21 
Дисципліна «Національна економіка », 4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи розвитку національної економіки 

ЗМ 1. Потенціал національної економіки 

ЗМ 2. Структура національної економіки  

ЗМ  3. Розвиток національної економіки  

Змістовий модуль ІІ. Державне управління розвитком національної економіки 

ЗМ 4. Роль держави в національній економіці  

ЗМ 5. Організація державного управління національної економіки 

ЗМ  6.Фінансовий сектор національної економіки 

ЗМ 7. Прогнозування національної економіки 

ЗМ 8. Програмування національної економіки 

Змістовий модуль ІІІ. Стратегія розвитку національної економіки України  

ЗМ 9. Регіональний розвиток національної економіки 

ЗМ 10. Соціальна спрямованість національної економіки  

ЗМ 11. Взаємодія національної економіки з екологією  

ЗМ 12. Національна економіка у глобальному середовищі 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- 

та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати:  

- ключові показники, що характеризують параметри реальної економіки та її 
ефективність;  

- основні інструменти, норми та правила, що регулюють процеси функціонування та 

розвитку національної економіки;  

- соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні наслідки функціонування національної 

економіки. 

Уміти: 

- аналізувати потенціал та ефективність реальної економіки;  
- визначати роль окремих інструментів та організаційних механізмів у регулюванні 

економічного розвитку;  

- оцінювати соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні наслідки функціонування 

національної економіки. 

Мати навички аналізу з питань, які відображають умови та результати функціонування 

і розвитку господарського комплексу країни.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 32  86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка Залік у 4 семестрі 



результатів 

навчання 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.22 
Дисципліна «Психологія та професійна етика», 4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1.  

ЗМ 1. Основи психології та професійної етики.  

ЗМ 2. Функція, види, структура ділового спілкування.  

ЗМ 3. Спілкування як комунікація.  

ЗМ 4. Ділове спілкування як взаємодія.  

Змістовий модуль 2. 

ЗМ 5. Сприймання і розуміння людьми один одного.  

ЗМ 6. Конфлікти та шляхи їх розвязання.  

ЗМ 7. Психологічні особливості успішного спілкування. 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

Результати 

Знати:  

-предмет, завдання і методи психології ділового спілкування; 

-функції, види та структуру ділового спілкування; 

-особливості спілкування у малих групах; 

-соціально-психологічні проблеми керівництва; 

-види конфліктів та шляхи їх розв‘язання. 

 Уміти:  

-самостійно проводити дослідження індивідуально-психологічних якостей особистості 

та міжособистісних взаємин; 

-самостійно проводити аналіз існуючих ситуацій ділового спілкування; 

-самостійно обирати засоби спілкування та способи впливу на партнера по 

спілкуванню; 

-самостійно обирати та проводити різні форми колективного обговорення питань; 

Мати навички:  

-розробляти стратегії поведінки у конфліктній ситуації; 

-розробляти шляхи формування власного ефективного спілкування та переборення 

труднощів у міжособистісній взаємодії. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 32 - 16 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.23 
Дисципліна «Господарське право », 4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1.  

ЗМ 1. Поняття господарського права.  

ЗМ 2. Державна реєстрація суб‘єктів господарювання.  

ЗМ 3. Державне регулювання господарської діяльності.  



ЗМ 4. Правове становище підприємств.  

Змістовий модуль 2. 

ЗМ 5. Правовий статус господарських товариств.  

ЗМ 6. Правові засади захисту економічної конкуренції.  

ЗМ 7. Господарські зобов‘язання, договори та відповідальність. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання економічних 

та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

Результати 

Знати:  

- основні положення господарського права, господарських правовідносин та 

господарського законодавства 

 - порядок створення, діяльності та припинення суб‘єктів господарювання;  

- види засобів державного регулювання господарської діяльності;  

- особливості правового статусу різних видів підприємств; 

 - види господарських товариств, особливості їх статусу, спільні та відмінні риси;  

- види порушень законодавства про економічну конкуренцію та види юридичної 

відповідальності за порушення конкурентного законодавства; 

 - поняття, види та підстави виникнення господарських зобов'язань;  

- поняття та ознаки господарського договору; 

 - поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності 

 Уміти:  

- користуватися нормативно-правовими актами;  

- безпомилково визначати, який саме нормативний документ регламентує конкретні 

ситуації в процесі господарської діяльності;  

- вирішувати задачі, посилаючись на норми законодавства;  

- складати різні типи господарських документів.  

Мати навички:  

- демонструвати знання та розуміння основ планування й організації управління на 

підприємстві.  

- поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з 

акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.24 
Дисципліна «Основи екології та економіка природокористування », 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Науково-методичні засади екології та економіки 

природкористування 

ЗМ 1. Управління природоохоронною діяльністю та характеристика джерел 

забруднення довкілля.  

ЗМ 2. Система екологічного менеджменту транспортних потоків.  

ЗМ 3. Екологічна оцінка транспортних систем міст за викидом шкідливих речовин 

транспортними потоками 

ЗМ 4. Визначення показників екологічної оцінки двигунів транспортних засобів та 



інтенсивності шкідливих викидів від транспортних потоків.  

Змістовий модуль 2. Система організації управління природоохоронною діяльністю 

стаціонарних джерел забруднення.  

ЗМ 5. Визначення концентрації токсичних компонентів в атмосферному повітрі та 

розробка комплексу заходів щодо покращення екологічної ситуації довкілля. 

 ЗМ 6. Міжнародні стандарти серії ISO 14000 як основа систем управління 

природоохоронною діяльністю і аудиту (EMAS). Їх призначення та перспективи 

застосування.  

ЗМ 7. Система організації управління природоохоронною діяльністю підприємства 

/організації/.  

ЗМ 8. Нормативно-правові основи управління природоохоронною діяльністю. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

- теоретичні положення та методологічні основи природоохоронної діяльності 

 - основні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення. 

 - завдання сучасної науки про раціональне природокористування, методи, проблеми й 

перспективи;  

- основи управління елементами природного середовища;  

- принципи, форми та методи управління природоохоронною діяльністю;  

- нормативно-правові основи екологічного менеджменту;  

- основних етапів методики екологічної оцінки природного середовища.  

Уміти:  

-продемонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування методів 

планування, прогнозування, спостереження, опису, ідентифікації, класифікації 

економічних об‘єктів;  

- продемонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні принципи й 

методи управління, а також підготовку, прийняття та реалізацію оптимальних 

управлінських рішень;  

- організовувати матеріально;  

-  відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і формулювати 

рекомендації в межах своєї компетенції та приймати оптимальні технічні, технологічні 

і проектні рішення, направлені на підвищення екологічної безпеки.  

Мати навички:  

- визначати екологічні аспекти діяльності підприємств та інших техногенних об‘єктів 

та розробляти програми екологічних дій спрямованих на покращення стану довкілля 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 - 16 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та презентацій 

опрацьованого матеріалу 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 3 семестрі 

 

Шифр, назва Шифр за ОПП: ПП.Н.25 



дисципліни, 

семестр 

Дисципліна «Правове забезпечення діяльності підприємства », 8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Поняття, предмет та метод підприємницького права.  

ЗМ 2. Джерела підприємницького права.  

ЗМ 3. Суб‘єкти підприємницької діяльності. Легалізація суб‘єктів підприємницької 

діяльності.  

ЗМ 4. Ліцензування підприємницької діяльності.  

ЗМ 5. Патентування та сертифікація підприємницької діяльності.  

ЗМ 6. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.  

Змістовий модуль 2 

ЗМ 7. Особливості припинення підприємницької діяльності.  

ЗМ 8. Договори у підприємницькій діяльності.  

ЗМ 9. Правове регулювання ринку фінансових послуг.  

ЗМ 10. Нормативно-правове регулювання монополізму та конкуренції у 

підприємницькій діяльності.  

ЗМ 11. Контроль за здійсненням підприємницької діяльності.  

ЗМ 12. Юридична відповідальність у підприємницькому праві 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

Результати 

Знати:  

- основи законодавства у сфері здійснення підприємницької діяльності;  

- основні елементи механізму правового регулювання підприємницької діяльності;  

- порядок та сутність легалізації суб‘єктів підприємницької діяльності;  

- види, порядок укладення ті підстави розірвання договорів;  

- ліцензування господарської діяльності;  

- особливості здійснення патентування та сертифікації підприємницької діяльності;  

- особливості юридичної відповідальності у сфері підприємницької діяльності. Уміти 

:  

- застосовувати чинне законодавство, аналізувати його недоліки;  

- приймати обґрунтовані рішення у сфері управління, організації підприємницької 

діяльності;  

- вирішувати проблемні ситуації;  

- застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань та 

конкретних професійних ситуацій.  

Мати навички:  

- користуватися нормативно-правовими актами щодо здійснення підприємницької 

діяльності. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13 - 26 51 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 
Шифр за ОПП: ПП.Н.26 

Дисципліна «Митна справа », 8 семестр 



семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теорія митого регулювання та основи митної справи в Україні. 

ЗМ 1. Вступ до митної справи. 

ЗМ 2. Тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

ЗМ 3. Митні режими. 

ЗМ 4. Митна вартість. 

ЗМ 5. Оподаткування зовнішньоекономічних операцій. 

Змістовий модуль 2. Практичні заходи щодо митного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. 

ЗМ 6. Перевезення, зберігання і розпорядження товарами, що перебувають під митним 

контролем. 

ЗМ 7. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний 

кордон фізичними особами. 

ЗМ 8. Митне оформлення. 

ЗМ 9. Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із 

застосуванням митної декларації. 

ЗМ 10. Відповідальність за порушення митних правил. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання економічних та 

соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

Результати 

Знати:  

 - теоретичні та організаційні засади митної справи; 

 - порядок переміщення товарів через митний кордон України порядок нарахування та 

стягнення податкових платежів, які виникають при переміщенні товарів через митний 

кордон України 

- порядок митного оформлення товарів;  

- відповідальність за порушення митних правил.  

Вміти: 

- здійснювати митне оформлення товарів;  

- нараховувати податки та збори які виникають при переміщенні товарів через митний 

кордон України;  

- обчислювати суми штрафних санкцій за порушення митних правил;  

- вирішувати дискусійні питання щодо митного законодавства, критично його 

осмислювати та розробляти пропозиції щодо його удосконалення. 

Мати навички нарахування та стягнення податкових платежів, які виникають при 

переміщенні товарів через митний кордон України. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13 - 26 51 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8 семестрі 

 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.27 
Дисципліна «Економіка і організація міжнародних перевезень », 7 семестр 

Зміст 
Змістовий модуль 1. Транспортні перевезення у зовнішньоекономічній діяльності. 

 ЗМ 1. Предмет, значення, завдання і структура викладання дисципліни ―Міжнародні 



перевезення‖ . 

ЗМ 2. Транспортні операції у ЗЕД.  

ЗМ 3. Транспортні умови контрактів купівлі-продажу. 

ЗМ 4. Організація міжнародних перевезень водним транспортом . 

ЗМ 5. Організація міжнародних перевезень автомобільним транспортом.  

ЗМ 6. Організація міжнародних перевезень залізничним транспортом.  

ЗМ 7. Організація міжнародних перевезень повітряним транспортом.  

ЗМ 8. Організація міжнародних перевезень трубопровідним транспортом. 

Змістовий модуль 2. Організаційні схеми міжнародних перевезень.  

ЗМ 9. Міжнародні контейнерні перевезення . 

ЗМ 10. Транзитні перевезення.  

ЗМ 11. Транспортно-логістичні системи світу. 

ЗМ 12. Ліцензування, страхування на транспорті.  

ЗМ 13. Визначення ціни транспортних перевезень . 

ЗМ 14 .Україна в системі міжнародних перевезень. 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

Результати 

Знати:  

-основи організації та методику розрахунку роботи автобусів на маршруті,  

-аналітичі та графічні методи розрахунку витрат на маршруті та основи оформлення 

супровідної документації. 

Вміти:  

- застосовувати методику розрахунків техніко-експлуатаційних показників роботи 

автобусів;  

- здійснювати формування статей витрат і їх обгрунтування;  

- узагальнювати загальні принципи державного регулювання транспортної діяльності в 

умова міжнародного автомобільного ринку 

Мати навички послідовного проведення розрахунку експлуатаційних витрат з 

урахуванням розподілу рухомого складу за видами і технологіями перевезень 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

165 32 - 32 101 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, екзамен. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 7 семестрі 



Шифр, назва дисципліни, 

семестр 
Шифр за ОПП: ПП.Н.28 

Дисципліна «Логістика», 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади логістики  

ЗМ 1. Сутність, мета та завдання логістики.  

ЗМ 2. Основні правила логістики та її функції.  

ЗМ 3. Логістичні потоки, види, їх характеристика.  

ЗМ 4. Логістичні операції та їх класифікація.  

ЗМ 5. Логістичні ланцюги та їх характеристика.  

ЗМ 6. Логістичні системи та їх характеристика.  

Змістовий модуль 2. Організація закупівель та забезпечення виробничої 

діяльності на підприємствах  

ЗМ 7. Основні завдання та функції логістики закупівель.  

ЗМ 8. Організація процесу вибору постачальника.  

ЗМ 9. Визначення основних показників замовлення.  

ЗМ 10. Сутність та завдання виробничої логістики.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

Результати 

Знати: 

 - основні логістичні поняття та визначення;  

- концептуальні основи та сфери використання логістики;  

- функціональні та інтегровані області логістики, особливості управління 

матеріальними потоками в них;  

- джерела виникнення логістичних витрат; - підходи до оцінки ефективності 

функціонування логістичної системи.  

Уміти:  

- уміння продемонструвати знання та розуміння основ планування й організації 

управління на підприємстві;  

- використовувати базові знання з логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях;  

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань. 

Мати навички:  

- визначати продуктивність, результативність та ефективність логістичної 

діяльності підприємства;  

- аналізувати економічні проблеми і процеси, які відбуваються в суспільстві, 

прогнозувати можливий їх розвиток;  

- характеризувати основні положення концепцій управління ланцюгами 

поставок; - уміння користуватися нормативно-правими актами у сфері економіки, 

використання основних положень міжнародних конвенцій, угод тощо, до яких 

приєдналась Україна.  

- здатність аналізувати економічні проблеми і процеси, які відбуваються в 

суспільстві, прогнозувати можливий їх розвиток у майбутньому;  

- здатність використовувати нормативно-правові документи у господарській 

діяльності;  



                                                    
Вибіркові дисципліни 

4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 

1. Блок ЕБМ (освітня програма "Економіка та бізнес-моделювання") 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 01 

Дисципліна «Підприємництво і бізнес-культура»,  3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Основні положення бізнес-культури. 

ЗМ 1. Поняття та складові бізнес-культури.  

ЗМ 2. Культура як чинник формування методів підприємницького менеджменту.  

ЗМ 3. Психологія та мотивація підприємницької діяльності . 

Змістовий модуль 2 . Етика ділових відносин та професійна етика в підприємництві. 

ЗМ 4. Етична ділова поведінка та процес її формування.  

ЗМ 5. Етична та соціальна відповідальність підприємця.  

ЗМ 6. Зарубіжний досвід формування бізнес-культури підприємницької діяльності. 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання економічних та 

соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК18. Уміння моделювати бізнес-процеси, здійснювати  проектну діяльність 

підприємства. 

Результати 

Знати:  

-основні поняття та сутність підприємницької діяльності;  

-особливості підприємницької діяльності та функції бізнес-культури; 

- загальні умови започаткування і ведення підприємницької діяльності та бізнес-культури, 

положення, принципи і методи підприємницького менеджменту;  

-ключові аспекти організації малого підприємництва, етику та культуру ділового 

спілкування, психологію підприємницької діяльності;  

-нормативно-правову базу та особливості державного регулювання підприємницької 

діяльності, договірні взаємовідносини у підприємництві, культуру ведення бізнесу. шляхи 

підвищення ефективності підприємництва; 

--технології попередження та усунення бізнес-конфліктів.  

-особливості використання соціально-психологічних методів управління в контексті 

формування бізнес-культури;  

-принципи сучасної етики бізнесу; ціннісні аспекти підприємництва та бізнес- культури;  

-інструменти оцінки організаційної культури, профіль організаційної культури; 

особливості міжнародного ділового спілкування та основи міжкультурної комунікації;  

-стандарти, призначення, структура та механізм застосування принципів етичної 

поведінки;  

-елементи ідеології організації та методи формування, підтримки та розвитку 

- здатність працювати в команді, готовність до міжособистісної взаємодії;  

- здатність працювати у міжнародному контексті;  

- здатність виявляти ініціативу, генерувати нові ідеї (креативність) 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка результатів 

навчання 
Екзамен у 3 семестрі 



організаційної культури; 

- особливості організаційної культури в період трансформації бізнесу, методи та 

інструменти трансформації бізнес-культури. 

 Уміти:  

-здійснювати підприємницьку та інноваційну діяльність щодо заснування власної справи; 

- забезпечувати результативність інноваційних процесів та створювати умови для 

розкриття творчого потенціалу;  

-мінімізувати ризик при прийнятті підприємницьких рішень;  

-аналізувати та ідентифікувати етичні проблеми в сфері бізнесу; 

- ідентифікувати цінності особи та групи; цілеспрямовано формувати імідж, що 

задовольняв би статусним вимогам;  

-визначати організаційні заходи щодо формування та підвищення ефективності 

організаційної культури; визначати ключові характеристики 6 організаційної культури; 

адаптувати власну модель поведінки до умов соціокультурного середовища. 

Мати навички: 

- набуття вмінь обґрунтування створення власного бізнесу, а також формування системи 

знань і практичних умінь з професійної та ділової культури та етики, удосконалення та 

розвиток умінь ефективної самоорганізації і здійснення ділової взаємодії у 

підприємницькій діяльності. 

  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 16  16 103 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у  3 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 02 

Дисципліна « тренінг-курс « Бізнес-моделі компанії», 7 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи створення бізнес-моделей. 

ЗМ 1. Сучасні концепції організаційного розвитку та процесний підхід до управління. 

ЗМ 2. Теоретичні основи бізнес-процесів. 

ЗМ 3. Бізнес-ідея і процес її реалізації в компанії. 

ЗМ 4. Основи моделювання бізнес-процесів на сучасних підприємствах. 

Змістовий модуль 2. Створення і використання бізнес-моделей. 

ЗМ 5. Бізнес-моделі компаній. 

ЗМ 6. Управління якістю бізнес-моделей. 

ЗМ 7 Середовище і фінансування бізнес-моделей. 

ЗМ 8 Бенчмаркінг. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 



СК16. Здатність застосовувати сучасні технічні засоби та інформаційні технології та 

програмні продукти, (1C:Бухгалтерія, Aris, AuditExpert, Project Expert, Statistika, 

MicrosoftExcel, MicrosoftProject, Matlab) при вирішенні аналітичних завдань 

СК17.  Здатність використовувати інформаційні системи для організації електронного 

бізнесу, автоматизації діяльності організацій. 

СК18. Уміння моделювати бізнес-процеси, здійснювати  проектну діяльність 

підприємства. 

Результати 

Знати: 

-сутність та зміст формування бізнес-моделей; 

-принципи і функції формування бізнес-моделей; 

-основні напрями формування бізнес-моделей; 

-шляхи побудови бізнес-моделей організації. 

Вміти:  

-отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного 

матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручник, навчальний посібник, 

періодичні видання, Інтернет та ін.); 

-ефективно організовувати свій робочий час; 

-працювати в команді; 

-здійснювати ефективні міжособистісні комунікації; 

-застосовувати знання з формування бізнес-моделей у професійній діяльності в сучасних 

організаціях; 

-перекладати реальний світ комерційної діяльності на мову бізнес-моделювання; 

-отримати найбільш точне уявлення про світ комерційної діяльності та його істотні 

властивості і передбачити майбутні події; 

-творчо і нестандартно мислити 

Мати навички: 

-застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач; 

- здійснення процесу формування бізнес-моделі підприємства. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 32  72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік   у  7 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 03 

Дисципліна « Зовнішньо-економічна діяльність підприємства »,  7 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

ЗМ 1 Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

ЗМ 2 Основні напрямки і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства в Україні. 

ЗМ 3 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

ЗМ 4 Зовнішньоекономічні контракти: види, структура, зміст та забезпечення договірних 

зобов‘язань. 

ЗМ 5 Ціноутворення у зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Цінові, валютні, 

фінансові умови контракту.  

Змістовий модуль 2. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

ЗМ 6 Зовнішньоторговельні операції. 

ЗМ 7 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

ЗМ 8 Ризики у зовнішньоекономічної діяльності підприємства та їх страхування. 

ЗМ 9 Інвестиції у зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

ЗМ10 Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Компетентності ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 



ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

СК17.  Здатність використовувати інформаційні системи для організації електронного 

бізнесу, автоматизації діяльності організацій. 

Результати 

Знати: 

-  ключові поняття зовнішньоекономічної діяльності підприємства;  
-  форми організації, методи регулювання, теоретико-методологічні та емпіричні 

підходи до аналізу та управління основними процесами, що здійснюються 

вітчизняними підприємствами на зовнішніх ринках;  

-  аспекти ціноутворення у ході здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства;  

-  методи оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  
Уміти:  

-досліджувати зовнішньоторговельні угоди;  

-  оцінювати особливості укладання та виконання зовнішньоторговельних контрактів;  
-  самостійно обґрунтовувати ціноутворення у ході здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства;  

-  використовувати і застосовувати знання, набуті у процесі вивчення дисципліни, у 
майбутній роботі та житті. 

Мати навички: 

-усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави; 

 - засвоєння майбутніми фахівцями теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства і набуття практичних навичок роботи у сфері міжнародних економічних 

відносин за ринкових умов господарювання  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32  32 56 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 7 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 04 

Дисципліна « Прогнозування соціально-економічних процесів»,  5 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи прогнозування соціально-економічних процесів. 

ЗМ 1. Методологія прогнозування соціально-економічних процесів. 

ЗМ 2. Концептуальні положення аналізу часових рядів. 

ЗМ 3. Прості методи прогнозування на основі коротких часових рядів. 

ЗМ 4. Експертні методи прогнозування. 

Змістовий модуль 2. Методи соціального прогнозування. 

ЗМ 5. Прогнозування на основі економетричних моделей. 

ЗМ 6. Адаптивні методи прогнозування. 

ЗМ 7. Прогнозування тренд-сезонних процесів. 

ЗМ 8. Прогнозування одновимірних процесів за допомогою ARIMA- моделей. 



ЗМ 9. Особливості  соціального макро- та мікроекономічного прогнозування: балансові 

моделі, системи масового обслуговування. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

СК16. Здатність застосовувати сучасні технічні засоби та інформаційні технології та 

програмні продукти, (1C:Бухгалтерія, Aris, AuditExpert, Project Expert, Statistika, 

MicrosoftExcel, MicrosoftProject, Matlab) при вирішенні аналітичних завдань 

СК17.  Здатність використовувати інформаційні системи для організації електронного 

бізнесу, автоматизації діяльності організацій. 

СК18. Уміння моделювати бізнес-процеси, здійснювати  проектну діяльність 

підприємства. 

Результати 

Знати: 

- розуміння ролі соціально-економічного прогнозування; 

- концепції прогнозування соціально-економічних процесів;  

- сучасні методи  соціально-економічного прогнозування. 

Уміти:  

- обирати й обґрунтовувати вибір моделі прогнозування;  

- розраховувати прогноз економічного показника.  

Мати навички: 

 - розкриття принципів і визначення функцій прогнозування; 

- знання сучасних методів і моделей прогнозування економічної динаміки. 

- застосовувати відповідні методи та моделі соціально-економічного прогнозування для 

вирішення економічних задач. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16  16 88 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Езамен  у 5 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 05 

Дисципліна «Економічний аналіз»,   7 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу.  

ЗМ 1. Предмет, об‘єкт і завдання економічного аналізу господарської діяльності. 

ЗМ 2. Методи і методичні прийоми проведення економічного аналізу. 

ЗМ 3. Види економічного аналізу господарської діяльності та його інформаційне 

забезпечення. 

ЗМ 4. Аналіз фінансового стану підприємства. 

Змістовий модуль 2. Метод і методика економічного аналізу. 

ЗМ 5. Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг. 

ЗМ 6. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці. 



ЗМ 7. Аналіз довгострокових активів підприємства. 

ЗМ 8. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання. 

ЗМ 9. Аналіз витрат на виробництво, собівартість і реалізацію продукції.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

Результати 

Знати: 

- систему аналітичних показників господарської діяльності підприємств, 

  принципи збирання, обробки, зберігання і передачі аналітичної інформації. 

Уміти:  

аналізувати виробництво продукції, робіт, послуг підприємства за 

загальним обсягом, асортиментом та якістю продукції; 

  аналізувати забезпеченість ресурсами, їх стан і склад, та ефективність використання. 

  використовуючи показники фінансової і статистичної звітності визначати ефективність 

технічних нововведень. 

  узагальнювати результати аналізу й розробляти методичні рекомендації з  

застосування результатів аналізу господарської діяльності.  

Мати навички: 

 - проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності; 

-ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні показники. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Езамен    у  7  семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 06 

Дисципліна «Економіко-математичні методи і моделі в бізнес-системах»,  8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні снови та значення  математичного моделювання в бізнес-

системах. 

ЗМ 1. Роль і місце математичного моделювання серед методів наукового пізнання.  

ЗМ 2. Класифікація математичних моделей.  

ЗМ 3. Основні етапи побудови математичної моделі. 

ЗМ 4. Актуальність і можливості застосування математичних методів і моделей в бізнес-

системах. 

Змістовий модуль 2. Практичне застосування методів и моделей в бізнес-системах. 

ЗМ 5. Метод розрахунку коригувальних виправлень за допомогою рішення системи 

лінійних рівнянь. 



ЗМ 6. Метод розрахунку вагових коефіцієнтів на основі нормованих відстаней в просторі 

ціноутворюючих факторів.  

ЗМ 7. Метод розрахунку вагових коефіцієнтів на основі попарного порівняння об'єктів – 

аналогів.  

ЗМ 8. Формалізований метод виконання узгодження результатів  оцінювання діяльності.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

- основну термінологію в галузі математичного моделювання; 

- основні етапи побудови математичних моделей та методи їх оцінки; 

- основні математичні моделі в бізнес-системах; 

- методи дослідження адекватності математичних моделей; 

Уміти:  

- аналізувати бізнес-системи, виділяти фактори впливу, які обумовлюють їх оцінку;  

- застосовувати відомі математичні моделі для оцінки ефективності діяльності; 

- будувати нові математичні моделі для вирішення економічних завдань; 

- аналізувати основні характеристики побудованих математичних моделей  

Мати навички: 

-застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13  26 51 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у  8 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 07 

Дисципліна «Інформаційний бізнес»,  8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Основні поняття та категорії інформаційного бізнесу. 

ЗМ 1. Поняття і основні категорії інформаційного бізнесу.  

ЗМ 2. Інформаційні продукти та послуги. Складові ринку інформації.  

ЗМ 3. Підприємства сфери інформаційного бізнесу. Комерційні інформаційні продукти 

та послуги галузевих інформаційних центрів. 

Змістовий модуль 2. Функціонування інформаційного бізнесу. 

ЗМ 4. Інформаційно-аналітичні технології у сфері інформаційного бізнесу.  

ЗМ 5. Аналіз конкурентного середовища як завдання діяльності підприємств 

інформаційного бізнесу.  

ЗМ 6. Ціни та ціноутворення на інформаційному ринку. 

ЗМ 7. Інформаційний маркетинг як елемент інформаційного бізнесу. 

Компетентності 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 



ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

СК17.  Здатність використовувати інформаційні системи для організації електронного 

бізнесу, автоматизації діяльності організацій. 

Результати 

Знати: 

- етапи становлення сфери індустрії інформації 

-найновіші досягнення в сфері інформаційного бізнесу 

-форми та методи виробництва та реалізації інформаційних продуктів 

Уміти:  

-застосовувати методи маркетингової діяльності в сфері утворення і комерційного 

поширення інформаційних продуктів 

Мати навички:  створення конкурентоспроможних інформаційних продуктів та послуг, 

які базуються на загальнопрофесійних знаннях і вміннях фахівця і можуть бути 

використані на ринку інформаційних продуктів та послуг і загалом у сфері 

функціонування інформаційного бізнесу. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13  13 64 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 08 

Дисципліна «Формування бізнес-моделей компаній », 7  семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи створення бізнес-моделей. 

ЗМ 1. Сучасні концепції організаційного розвитку та процесний підхід до управління. 

ЗМ 2. Теоретичні основи бізнес-процесів. 

ЗМ 3. Бізнес-ідея і процес її реалізації в компанії. 

ЗМ 4. Основи моделювання бізнес-процесів на сучасних підприємствах. 

Змістовий модуль  2. Створення і використання бізнес-моделей. 

ЗМ 5. Бізнес-моделі компаній. 

ЗМ 6. Управління якістю бізнес-моделей. 

ЗМ 7 Середовище і фінансування бізнес-моделей. 

ЗМ 8 Бенчмаркінг. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 



СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

СК16. Здатність застосовувати сучасні технічні засоби та інформаційні технології та 

програмні продукти, (1C:Бухгалтерія, Aris, AuditExpert, Project Expert, Statistika, 

MicrosoftExcel, MicrosoftProject, Matlab) при вирішенні аналітичних завдань 

СК17.  Здатність використовувати інформаційні системи для організації електронного 

бізнесу, автоматизації діяльності організацій. 

СК18. Уміння моделювати бізнес-процеси, здійснювати  проектну діяльність 

підприємства. 

Результати 

Знати: 

-сутність та зміст формування бізнес-моделей; 

-принципи і функції формування бізнес-моделей; 

-основні напрями формування бізнес-моделей; 

-шляхи побудови бізнес-моделей організації. 

Вміти:  

-отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного 

матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручник, навчальний посібник, 

періодичні видання, Інтернет та ін.); 

-ефективно організовувати свій робочий час; 

-працювати в команді; 

-здійснювати ефективні міжособистісні комунікації; 

-застосовувати знання з формування бізнес-моделей у професійній діяльності в сучасних 

організаціях; 

-перекладати реальний світ комерційної діяльності на мову бізнес-моделювання; 

-отримати найбільш точне уявлення про світ комерційної діяльності та його істотні 

властивості і передбачити майбутні події; 

-творчо і нестандартно мислити 

Мати навички: 

-застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач; 

- здійснення процесу формування бізнес-моделі підприємства. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 7 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 09 

Дисципліна « Комп'ютерне моделювання економічних процесів», 6 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та практичне застосування математичного 

моделювання економічних процесів. 

ЗМ 1. Основи комплексного економіко-математичного моделювання економічних 

процесів. 

ЗМ 2. Особливості моделювання підприємства як складної економічної системи. 

ЗМ 3.   Моделювання процесів обслуговування виробничого апарату підприємства. 

Змістовий модуль 2. Оптимізаційні моделі в діяльності підприємств.  

ЗМ 4.   Оптимізація інноваційно-інвестиційної програми підприємства. 

ЗМ 5.  Проведення імітаційно-оптимізаційних експериментів на моделі комплексної 

оптимізації виробничої та інвестиційної діяльності підприємства . 

ЗМ 6.  Побудова динамічної оптимізаційної моделі фінансових потоків підприємства. 

Компетентності 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 



ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

СК17.  Здатність використовувати інформаційні системи для організації електронного 

бізнесу, автоматизації діяльності організацій 

Результати 

Знати: 

- методи моделювання економічних об‘єктів на методологічній основі теорії систем та 

методи системної динаміки: побудова нечіткої моделі об‘єкта економічного аналізу, 

функціонально- технологічної структури бізнесу, виробничих систем.  

Уміти:  

- будувати моделі за допомогою методів системної динаміки, методу аналітичних мереж, 

нечіткого моделювання об‘єкта економічного аналізу та аналізувати отримані результати; 

- розробляти різні економіко-статистичні і економіко- математичні моделі для здійснення 

аналізу та обґрунтування стратегічних напрямків розвитку підприємств.  

Мати навички:  

- розв‘язування оптимізаційних задач економіки із застосуванням комп‘ютерних 

технологій та економіко-математичного моделювання; 

 - моделювання різноманітних стохастичних факторів, які суттєво впливають на процес 

функціонування систем.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань та 

мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік    у  6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 10 

Дисципліна «Електронна комерція», 6 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1.  Основи та категоріальні поняття електронної комерції. 

ЗМ 1. Вступ до електронної комерції.  

ЗМ 2. Бізнес-моделі та ринки електронної комерції.  

ЗМ 3. Платіжні та фінансові системи Інтернет.  

ЗМ 4. Правові основи організації електронної комерції.  

Змістовий модуль 2. Підприємницька діяльність на основі Інтернет-технологій. 

ЗМ 5. Стратегії логістики та збуту у мережі Інтернет.  

ЗМ 6. Підприємницька діяльність на основі Інтернет-технологій. Електронна  

торгівля.  

ЗМ 7. Електронний PR-менеджмент.  

ЗМ 8. Ризики та безпека в електронній комерції.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 



облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

СК17.  Здатність використовувати інформаційні системи для організації електронного 

бізнесу, автоматизації діяльності організацій. 

Результати 

Знати: 

  про основи електронної торгівлі, платіжні та фінансові електронні системи  

і принципи функціонування віртуальних магазинів;  

  про системи безпеки та ризики здійснення електронної комерції.  

Вміти :  

  вільно користуватися понятійним апаратом електронної комерції;  

  аналізувати фінансову, нормативну і економіко-технологічну інформацію  

у області електронної комерції;  

  здійснювати бізнесові операції в Інтернет з використанням різних видів  

електронних платіжних систем і користуватися фінансовими послугами. 

 Мати навички: 

  використання інформаційних технологій для збирання, аналізу даних, презентування 

результатів роботи; 

  ведення бізнесу в сучасних системах Інтернет- технологій;  

  використання електронних платіжних та фінансових систем.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 32  32 71 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних видань 

та мережі Інтернет. 

Оцінка результатів 

навчання 
Екзамен у  6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 11 

Дисципліна «Бізнес-діагностика »,  7 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1.  Теоретичні основи бізнес-діагностики. 

ЗМ 1. Предмет і методи економічної діагностики. 

ЗМ 2. Діагностика конкурентного середовища. 

ЗМ 3. Оцінювання стратегічного протистояння конкурентів. 

ЗМ 4. Діагностика конкурентоспроможності товарів. 

ЗМ 5. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. 

Змістовий модуль 2. Управлінська та фінансова діагностика підприємства. 

ЗМ 6. Оцінка майна і ринкова ціна підприємства. 

ЗМ 7. Управлінська діагностика. 

ЗМ 8. Діагностика виробничого потенціалу. 

ЗМ 9. Фінансова діагностика. 

ЗМ 10. Діагностика економічної безпеки підприємства. 

ЗМ 11. Діагностика економічної культури підприємства. 



Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК16. Здатність застосовувати сучасні технічні засоби та інформаційні технології та 

програмні продукти, (1C:Бухгалтерія, Aris, AuditExpert, Project Expert, Statistika, 

MicrosoftExcel, MicrosoftProject, Matlab) при вирішенні аналітичних завдань 

СК17.  Здатність використовувати інформаційні системи для організації електронного 

бізнесу, автоматизації діяльності організацій. 

СК18. Уміння моделювати бізнес-процеси, здійснювати  проектну діяльність 

підприємства. 

Результати 

Знати:  

-принципи, методи, прийоми і способи визначення стану підприємства.   

Вміти:  

- самостійно виконувати обчислення, діагностувати підприємство, проводити аналіз і 

обґрунтовувати висновки про економічний стан підприємства. 

Мати навички:  

- використання методичного апарату та інструментарію економічної діагностики для 

визначення стану підприємства. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка результатів 

навчання 
Залік у  7 семестрі 
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ПЕРЕДМОВА  

 

Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» є нормативним 

документом, який регламентує нормативні компетентності, кваліфікаційні, 

організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів у галузі 05 

Соціалнь та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка 

Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» заснована на 

компетентністному підході підготовки спеціаліста у галузі 05 Соціалнь та 

поведінкові науки спеціальності 051 Економіка. 

 

РОЗРОБЛЕНО 

 

Робочою групою навчально-методичної комісії спеціальності 051 «Економіка» 

Національного транспортного університету у складі: 

Козак Людмила Степанівна, кандидат економічних наук, професор, 

завідувач кафедри «Економіка» Національного транспортного університету; 

Гречан Алла Павлівна, доктор економічних наук, професор, кафедри 

«Економіка» Національного транспортного університету; 

Бондаренко Євген Валентинович, доктор економічних наук, професор, 

кафедри «Економіка» Національного транспортного університету; 

Бондар Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри 

«Економіка», декан факультету «Економіка та право» Національного транспортного 

університету; 

Дзюба Оксана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

«Економіка» Національного транспортного університету 

 

Проект освітньо-професійної програми погоджений з вченою радою 

факультету, схвалений Науково-методичною радою, обговорений та схвалений на 

засіданні Вченої ради Національного транспортного університету 

 

Протокол № протокол № 5  від 31 травня 2018 р. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

 

Наказом ректора Національного транспортного університету  

від «___» _________ 2018 р. наказ №______ 

 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Національного 

транспортного університету. 
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Рецензії – відгуки зовнішніх стейкголдерів: 
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1.Профіль 

Освітньо-професійної програми«Економіка підприємства»  

зі спеціальності 051 Економіка  

 

1.Загальна інформація 
Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Національний транспортний університет 

Факультет транспортного будівництва 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Перший (бакалаврський) 

Бакалавр з економіки 

Офіційна назва освітньої 

програми 
Економіка підприємства 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Тип диплому - одиничний ступінь,  

обсяг освітньої програми 240 кредитів ЕКТС,  

термін навчання три роки десять місяців  

Наявність акредитації Спеціальність 051 Економіка акредитована МОН України, 

Сертифікат про акредитацію: Серія АЕ № 636091  

Рішення про видачу  ліцензії: Акредитаційної комісії від 

27.01.2015 р., протокол №114 (наказ МОН України від 

06.02.2015 № 133 л) 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA- перший цикл  

QF-LLL- 6 рівень 

Передумови Попередня освіта - повна загальна середня освіта, або 

наявність освітньо-професійного рівня молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста). 

Обмеження щодо форм навчання відсутні 

Мова викладання українська 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін дії освітньої програми – до наступної акредитації 

Інтернет – адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 
www.ntu.edu.ua 

2.Мета освітньої програми 
Надати освіту в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка 

з широким доступом до працевлаштування. Забезпечити теоретичну та практичну 

підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання 

професійних завдань та обов‘язків прикладного характеру в галузі 051 Економіка, здатності 

до виробничої і наукової діяльності, підготувати студентів із особливим інтересом до 

певних галузей будівництва для подальшого навчання. 

http://www.ntu.edu.ua/
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3.Характеристика освітньої програми 
Предметна 

область,  

(галузь знань, 

спеціальність, 

освітня програма) 

 05 Соціальні та поведінкові науки  спеціальності  

051 Економіка   

Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Професійна; основна орієнтованість програми – практична; спрямованість 

програми - прикладна, практична. 

Основний фокус 

освітньої 

програми  

Узагальнений об‘єкт професійної діяльності – діяльність у сфері економіки, 

розвитку та управління підприємствами. Акцент на підготовці фахівців в 

галузі формування та реалізації ефективних рішень соціально-економічних 

питань функціонування сучасних підприємств (за видами економічної 

діяльності). 

Програма спрямована на розробку, впровадження та інструментально-

аналітичне забезпечення систем управління діяльністю підприємства, 

зокрема транспортного підприємства, поглиблене економічне обґрунтування 

управлінських рішень з метою забезпечення ефективного функціонування та 

розвитку суб‘єктів господарювання. 

Особливості 

програми 

Акцент робиться на соціально – економічних, гуманітарних дисциплінах, які 

забезпечують базові знання для опанування професійних  дисциплін та є 

підґрунтям для подальшого навчання з високим рівнем автономності. Цикл 

професійної та практичної підготовки забезпечує можливість успішної 

роботи в галузі економіки за обраними спеціалізаціями та за спорідненими 

спеціальностями. 

4 Придатність випускників до працевлаштування  

та подальшого навчання 
Придатність до 

працевлашту-

вання 

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу в різних 

лінійних і функціональних підрозділах підприємств усіх форм власності та 

організаційно-правових форм. 

Випускники можуть працювати у державних та приватних бізнес-структурах 

(на різних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного 

профілю); виконувати трудові обов‘язки на державній службі (розробка та 

експертиза ключових документів у сфері соціально-економічної політики 

загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів). 

Можливість самостійного створення робочого місця через бізнесшколу. 

Можливість реалізувати отримані знання, працюючи у: 

виробничих та торговельних підприємствах (на посадах економіст, 

бухгалтер-економіст, економіст-фінансист, менеджер з планування, 

менеджер зі стратегічного розвитку тощо, в перспективі - топ-менеджери, 

керівники відділів і секторів, директори); національних та міжнародних 

холдингових компаніях (департаменти планування, стратегічного та 

інноваційного розвитку; відділи бюджетування та продажу); консалтингових 

і інвестиційних компаніях; банківських установах (корпоративне 

кредитування); органах державної влади; власному бізнесі. 

Працевлаштування у фінансових, страхових, аудиторських, консалтингових 

бізнес-структурах, аналітичних і фінансово-економічних підрозділах 

реального і віртуального секторів економіки, органах державного 

управління, дослідницьких центрах, наукових інститутах і лабораторіях на 

первинних посадах (за ДКП 03:2010):  

 1312. Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості.  
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 2122.2. Економіст-демограф. Економіст статистик.  

 2412.2. Економіст з праці. Фахівець з аналізу ринку праці.  

 2414.2. Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки.  

 2419.2. Економіст із збуту. Фахівець-аналітик з дослідження товарного 

ринку.  

 2441.2. Економіст. Економіст із матеріально-технічного постачання. 

Економіст із ціноутворення. Економіст обчислювального центру. Економіст з 

фінансової роботи. Економіст з планування. Економіст з бухгалтерського 

обліку та аналізу господарської діяльності. Економічний радник.  

 2447.2. Фахівець з управління проектами та програмами у сфері 

матеріального (нематеріального) виробництва.  

 3411. Фахівець з фінансово-економічної безпеки. Фахівець з корпоративного 

управління. Фахівець з управління активами.  

 3436.1. Помічник керівника підприємства (установи, організації) 

3436.3. Помічники керівників малих підприємств без апарату  

 управління. 

3434. Асистент економіста 

Подальше 

навчання 

Випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть 

продовжувати навчання за спеціальностями, ознаки яких закладаються в 

навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого-третього 

курсів навчання, на другому (магістерському) рівні вищої освіти (програма 

третього циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 7 рівня НРК) у навчальних 

закладах відповідного рівня акредитації. 

5.Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 

Лекції, практичні заняття, виконання курсових робіт, дослідницькі 

лабораторні роботи, самостійна робота на основі підручників, навчальних 

посібників та конспектів лекцій, консультації зі викладачами, проходження 

практики на профільних підприємствах та в науково-дослідних установах, 

підготовка бакалаврської кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання Методи та критерії оцінювання узгоджені з результатами навчання і з видами 

навчальної діяльності. Методи оцінювання - екзамени, тести, практика, 

контрольні, курсові та дипломні роботи, тощо). Формативні (вхідне 

тестування та поточний контроль): тестування знань або умінь; звіти про 

лабораторні роботи; аналіз текстів або даних; звіти про практику; частини 

дипломного проекту. Сумативні (підсумковий контроль): екзамен 

(письмовий або у відкритій тестовій формі); залік (за результатами 

формативного контролю), бакалаврська кваліфікаційна робота. 

6.Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв‘язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми 

у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів економічної науки 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3 Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4 Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
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ЗК8 Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10 Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК11 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12 Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

Фахові 

(спеціальні)комп

етентності 

спеціальності 

(СК) 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки 

на мікро- та макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та 

напрямів економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій 

для обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 

пропозиції, зайнятості та безробіття. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання, стану функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Фахові 

(спеціальні)комп

етентності 

освітньої 

програми 

 «Економіка 

підприємства» 

 СК16.Здатність розробляти заходи з формування й використання 

виробничого потенціалу підприємства, всіх видів ресурсів за різними сферами 

діяльності підприємства 

СК 17. Здатність оцінювати вплив та враховувати зовнішні та внутрішні 

фактори при плануванні діяльності та розробці стратегій розвитку 

підприємства; 

СК18. Здатність розробляти та обґрунтовувати заходи та проектів рішення с 

покращення результативності діяльності підприємства в умовах 

невизначеності та ризику 
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7. Програмні результати навчання 
 

Загальні 

програмні 

результати 

навчання за 

освітньою 

програмою (РН) 

За загальними та загально-професійними компетентностями: 
РН1. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 

концепції мікро- та макроекономіки. 

РН2. Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, 

особливостей функціонування економічних систем. 

РН 3. Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними економічними 

агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами 

державної влади).  

РН 4. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері 

економічної діяльності. 

РН 5. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки. 

РН 6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач.  

РН 7. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

РН 8. Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати структуру 

зайнятості та безробіття. 

РН 9.  Проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні 

показники які характеризують результативність їх діяльності. 

РН 10. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 

соціально-економічних і трудових відносин. 

РН 11. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв‘язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РН 12. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники. 

РН 13. Вміти працювати як самостійно, так і в команді. 

РН 14. Виконувати дослідження за встановленим замовленням. 

РН 15. Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

РН 16. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

РН 17. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки 

наукових та аналітичних текстів з економіки. 

РН 18. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і 

проблем в однієї або декількох професійних сферах. 

РН 19. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

РН 20. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення 

аналітичних звітів.  

РН 21. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації 

англійською мовою. 

РН 22. Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та 

синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного 

рівня, а також особливостей поведінки їх суб‘єктів. 
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РН 23. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із 

новими об‘єктами, та у невизначених умовах. 

РН 24. Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та 

підприємливість, бути критичним і самокритичним. 

РН 25. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на 

основі етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та 

міжкультурних відмінностей людей. 

За спеціалізовано-професійними компетентностями: 

освітня програма «Економіка підприємства» 

РН 26. Уміння аналізувати отримання, розподіл і використання ресурсів 

окремих підприємств, галузей економіки, державної економічної системи та 

прогнозувати наслідки дляекономічного і соціального благополуччя. 

Готовність удосконалювати засоби взаємодії суб‘єктів господарювання 

(домогосподарств, організацій, державних структур). 

РН 27. Уміння використовувати інструменти статистики, математичного та 

інформаційного моделювання для аналізу економічних показників, таких як 

рівень виробництва, зайнятості, доходів, технічного прогресу, фінансової 

стійкості тощо. 

РН 28. Уміння працювати із сучасним програмним забезпеченням економічної 

діяльності: 1С:Бухгалтерія, Aris, Audit Expert, MicrosoftExcel, Microsoft Project, 

Matlab та ін. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 

забезпечення 

Підготовку бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної 

програми «Економіка підприємств» здійснюють одинадцять кафедр 

університету. Реалізація освітньої програми забезпечується науково 

педагогічними працівниками НТУ. Загальна кількість викладачів, які ведуть 

лекційні, практичні та лабораторні заняття, складає 74 особи. Частка науково-

педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин циклу гуманітарних і соціально-

економічних дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості 

годин) складає:- всього – 100%; - у тому числі на постійній основі – 100%; 

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 

званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін 

навчального плану спеціальності (% від кількості годин) складає: - всього – 

100%; - у тому числі на постійній основі – 100%; - з них: докторів наук або 

професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів враховано до 

0,5 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному 

навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) 

підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки 

України) – 20,0 %. 

Матеріально – 

технічне 

забезпечення 

В навчанні використовуються сучасні комп‘ютерні засоби та програмне 

забезпечення. В НТУ функціонують 16 мультимедійних комп‘ютерних класів, 

які дозволяють впроваджувати сучасні інноваційні технології навчання та 

забезпечувати інформатизацію навчального процесу; лабораторії і кабінети, 

оснащені сучасним обладнанням, приладами, вимірювальною і діагностичною 

апаратурою, персональними комп‘ютерами, що забезпечує сучасний рівень 

підготовки фахівців.. 

Інформаційне та 

навчально – 

методичне 

забезпечення 

Забезпеченість навчального процесу студентів навчальною та довідковою 

літературою, інструктивно-методичними матеріалами, а також нормативною 

документацією відповідає діючим нормативам забезпеченості контингенту 

студентів за спеціальністю. В навчанні використовується як бібліотечний фонд 

НТУ та електронна база бібліотеки з режимом WEBдоступу, так і власні 
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навчально-методичні розробки викладачів кафедр НТУ. 

9. Академічна мобільність 
Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх угод між Національним транспортним університетом 

та технічними університетами України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ К1). На 

основі двосторонніх угод між Національним транспортним університетом та 

закладами вищої освіти зарубіжних країнпартнерів. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

За даною освітньою програмою передбачено навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 
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2. Перелік компонент освітньо–професійної програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1 Перелік компонент ОП 
Код Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  201  

1.1 
Цикл гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін 
35 

 

ГСЕ.Н.01 Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 Іспит 

ГСЕ.Н.02 Історія України та української культури 4 Іспит 

ГСЕ.Н.03 
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 

Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.04 
Ділова іноземна мова  8 

Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.05 
Основи філософських знань 4 

Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.06 
Правознавство  5 

Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.07 Політолого-соціологічний курс 4 Іспит 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-

наукової підготовки 

19  

МПН.Н.01 - Вища математика 5 Іспит 

МПН.Н.02 - Теорія ймовірності і математична статистика 3 Залік 

МПН.Н.03  -Оптимізаційні методи та моделі 3 Іспит 

МПН.Н.04  -Економетрика 3  

МПН.Н.05 Інформатика та інформаційні технології в економіці 5 Залік 

3 Цикл професійної і практичної підготовки за 

няпрямом 

147  

ПП.Н.01 Політична економія 7 Іспит 

ПП.Н.02 Мікроекономіка 6 Іспит 

ПП.Н.03 Макроекономіка 5 Іспит 

ПП.Н.04 Історія економіки та економічної думки 6 Залік 

ПП.Н.05 
Економіка підприємства 8 

Залік/ 

Іспит 

ПП.Н.06 Менеджмент 3 Іспит 

ПП.Н.07 Маркетинг 3 Іспит 

ПП.Н.08 Гроші і кредит 3 Залік 

ПП.Н.09 Фінанси 3 Іспит 

ПП.Н.10 Бухгалтерський облік і аудит 5 Іспит 

ПП.Н.11 Економіка праці і соціально – трудові відносини 4 Іспит 

ПП.Н.12 Міжнародна економіка 6 Іспит 

ПП.Н.13 Статистика 4 Іспит 

ПП.Н.14 Основи безпеки людини 4 Залік 

ПП.Н.15 Регіональна економіка 6 Залік 

ПП.Н.16 Економіка та організація інвестиційної та інноваційної 

діяльності 
5 

Залік 

ПП.Н.17 Стратегія підприємства 3 Залік 
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Код Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

ПП.Н.18 Проектний аналіз 5 Іспит 

ПП.Н.19 Обгрунтування господарських рішень і оцінювання 

ризиків 
6 

Залік/ 

Іспит 

ПП.Н.20 Оцінка потенціалу підприємства 4 Іспит 

ПП.Н.21 Національна економіка 5 Залік 

ПП.Н.22 Психологія та професійна етика 3 Залік 

ПП.Н.23 Господарське право 3 Залік 

ПП.Н.24 Основи екології та економіка природокористування 5 Залік 

ПП.Н.25 Правове забезпечення діяльності підприємства 3 Залік 

ПП.Н.26 Митна справа 3 Залік 

ПП.Н.27 Економіка і організація міжнародних перевезень 5,5 Іспит 

ПП.Н.28 Логістика 4 Іспит 

ПП.Н.29 Практика навчальна 3 Іспит 

ПП.Н.30 Практика виробнича 4,5 Іспит 

ПП.Н.31 Практика переддипломна 3 Іспит 

ПП.Н.32 Державний іспит з економічної теорії 1,5  

ПП.Н.33 Кваліфікаційна робота 7,5 Іспит 

2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ   

 
Блок ЕП (освітня програма "Економіка 

підприємства") 
39 

 

ПСЗО 01 Планування і контроль на підприємстві 4 Залік 

ПСЗО 02 Управління витратами на підприємствах транспорту 4 Іспит 

ПСЗО 03 Інформаційні системи і технології на підприємстві 3 Залік 

ПСЗО 04 Економічна політика 4,5 Залік 

ПСЗО 05 Міжнародні економічні відносини 3 Залік 

ПСЗО 06 Фінанси підприємства 3 Іспит 

ПСЗО 07 Капітал підприємства: формування і використання 4,5 Іспит 

ПСЗО 08 Страхування 4 Залік 

ПСЗО 09 Формування бізнес-моделей компаній 3 Залік 

ПСЗО 10 Зовнішньо-економічна діяльність підприємства 3 Іспит 

ПСЗО 11 Фінансово-економічний аналіз 3 Іспит 

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  

 

 



3. Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Формування загальних компетентностей 

Історія України та 

української 

культури 

       

Українська 

мова(за 

професійним 

спрямуванням) 

    

 

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Ділова іноземна мова 

Основи філософських знань      

Правознавство      

Інформатика та 

інформаційні 

технології в 

економіці 

Політолого-

соціологічний 

курс 

     

Вища математика Теорія 

ймовірності і 

математична 

статистика  

Оптимізаційні 

методи та моделі 

 Економетрика     
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Формування фахових компетентностей 

Історія 

економіки та 

економічної 

думки 

Політична 

економія 

Макроекономіка Мікроекономіка Економіка праці і 

соціально-трудові 

відносини 

Фінанси Обґрунтування господарських 

рішень і оцінювання ризиків 

 Регіональна 

економіка 

Економіка підприємства Гроші і кредит Бухгалтерський облік і 

аудит 

 Проектний 

аналіз 

  Менеджмент Національна 

економіка 

Стратегія 

підприємства 

Маркетинг   

 Основи 

безпеки 

людини 

Основи екології 

та економіка 

природокористу

вання 

Психологія та 

професійна 

етика 

Міжнародна 

економіка 

Економіка та 

організація 

інвестиційної та 

інноваційної діяльності 

 Митна справа 

 Логістика   Статистика   

  Господарське 

право 

Оцінка 

потенціалу 

підприємства 

 Економіка і 

організація 

міжнародних 

перевезень 

Правове 

забезпечення 

діяльності 

підприємства 

   Практика 

навчальна 

 Практика виробнича  Практика 

переддипломна 

Вибіркові навчальні дисципліни 

  Економічна 

політика 

  Міжнародні 

економічні відносини 

Зовнішньо-

економічна 

діяльність 

підприємства 

 

    Страхування  Формування 

бізнес-моделей 

компаній 

Інформаційні 

системи і 

технології  на 

підприємстві 

      Планування і 

контроль на 

підприємстві 

 

      Управління 

витратами на 

підприємствах 

транспорту 

Фінансово-

економічний 

аналіз 

     Капітал підприємства Фінанси 

підприємства 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми «Бакалавр з економіки» 

К
о

м
п

о
н

е
н

ти
 

О
П

 

 Програмні компетентності 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

ЗК
1

 

ЗК
2

 

ЗК
3

 

ЗК
4

 

ЗК
5

 

ЗК
6

 

ЗК
7

 

ЗК
8

 

ЗК
9

 

ЗК
1

0
 

ЗК
1

1
 

ЗК
1

2
 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0

 

С
К

1
1

 

С
К

1
2

 

С
К

1
3

 

С
К

1
4

 

С
К

1
5

 

С
К

 1
6

 

С
К

 1
7

 

С
К

 1
8

 

Обов’язкові компоненти ОПП 
I. Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

   

ГСЕ.Н.01 +   +   +    +                     

ГСЕ.Н.02 + + + +   +  +                       

ГСЕ.Н.03 +   + +      +                 +    

ГСЕ.Н.04 +   + +      +              +   +    

ГСЕ.Н.05 + +       +  +       +              

ГСЕ.Н.06 + +    + +  +      +      +  +         

ГСЕ.Н.07 + +    + +  +      +      +  +         

Нормативні навчальні дисципліни 
2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

   

МПН.Н.01 + + +    +  +     +          +   + +    

МПН.Н.02 + + +    +  +     +          +   + +    

МПН.Н.03 + + +    +  +     +          +   + +    

МПН.Н.04 + + +    +  +     +        +  +   + +    

МПН.Н.05 + + + +  +             + +  +  +        

3. Цикл професійної і практичної підготовки за няпрямом    

ПП.Н.01 + +     +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.02 + +     +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.03 + +  + +  +  + +    + + +  +  + +  +     +    

ПП.Н.04 + +     +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.05 +  + +   +  +  + + +  +  +  + +    + +       

ПП.Н.06 + + +     + + +             + + +   +    

ПП.Н.07 + + +     + + +            + +  +       

ПП.Н.08 + + +   + +   +             + + +  +     

ПП.Н.09 + + +   + +   +             + + +  + +    

ПП.Н.10 + + +   + +   +             + + +  +     

ПП.Н.11 +     + +   +   + +       +    +  + +    

ПП.Н.12 +    + +    +   + +    +    +     +     
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ПП.Н.13 + + +    +  +     +        +  +   + +    

ПП.Н.14 + + +    +  +  + + +    +       + +   +    

ПП.Н.15 + +   +  +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.16 +  + +   +  +  + + +  +  +  + +    + +       

ПП.Н.17 +  + +   +  +  + + +          + + +   +    

ПП.Н.18 + +    + +   +        + +   + +    +     

ПП.Н.19 + +    + + +  +     +    + +   +    +     

ПП.Н.20 +  + +   +  +   + +  +  +  + +    + +       

ПП.Н.21 + +   +  +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.22 +  +        + + +   +      +  +        

ПП.Н.23 + +    + +  +      +      +  +         

ПП.Н.24 + + +    +  +  +  +    +       + +   +    

ПП.Н.25 + +    + +  +      +      +  +         

ПП.Н.26 + +    + +  +      +      +  +         

ПП.Н.27 +  +  +  +    + +  + +   + +             

ПП.Н.28 + + +    +   +    +   +  + +    +        

ПП.Н.29 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.30 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.31 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.32 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.33 +      + + + +    +  +       +     +    

Вибіркові компоненти ОПП  

Вибіркові дисципліни 
4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 

 Блок ЕП (освітня програма "Економіка підприємства") 

   

ПСЗО 01 + +    + + +  +     +    + +   +    +  + + + 

ПСЗО 02 + +    + + +  +     +    + +   +    +  +   

ПСЗО 03 + +  +    +  +            + + + +  +   +  

ПСЗО 04 +     +    + +  + + +  +     +  +       + 

ПСЗО 05 +    + +    +   +     +    +     +   +  

ПСЗО 06 + + +   + +   +             + + +  +  +   

ПСЗО 07 + +     +  +    + +  + +      +  +  +  +  + 

ПСЗО 08 +  +    +    +  +  +     + +  +  +      + 

ПСЗО 09 + +    + + +  +     +    + +  + +    +  +  + 

ПСЗО 10 +    + +    +   +     +    +     +   +  

ПСЗО 11 + + +   + +   +             + + +  + +  + + 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійної програми  
К

о
м

п
о

н
ен

ти
 О

П
 

Програмні результати навчання 

Р
Н

1
 

Р
Н

2
 

Р
Н

3
 

Р
Н

4
 

Р
Н

5
 

Р
Н

6
 

Р
Н

7
 

Р
Н

8
 

Р
Н

9
 

Р
Н

1
0

 

Р
Н

1
1

 

Р
Н

1
2

 

Р
Н

1
3

 

Р
Н

1
4

 

Р
Н

1
5

 

Р
Н

1
6

 

Р
Н

1
7

 

Р
Н

1
8

 

Р
Н

1
9

 

Р
Н

2
0

 

Р
Н

2
1

 

Р
Н

2
2

 

Р
Н

2
3

 

Р
Н

2
4

 

Р
Н

2
5

 

 Обов’язкові компоненти ОПП 
I. Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ГСЕ.Н.01 + + + +  +  + + + + + + + + +  +  + +    + 

ГСЕ.Н.02 + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + +  +  

ГСЕ.Н.03 + +  +   + + + + + + + + + + + + +  + +   + 

ГСЕ.Н.04 + + + +   + +  + + + + + + + + + +  +    + 

ГСЕ.Н.05 + + + + + + + + + + + + + + + +  +  + + +  + + 

ГСЕ.Н.06  + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + +  +  

ГСЕ.Н.07  + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + +  +  

Нормативні навчальні дисципліни 
2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

МПН.Н.01  + + + + + + + +  +  + + + + +   + + +    

МПН.Н.02  + + + + + + + +  +  + + + + +   + + +    

МПН.Н.03  + + + + + + + +  +  + + + + +   + + +    

МПН.Н.04  + + + + + + + + + +  + + + + + +  + + +   + 

МПН.Н.05 + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

3. Цикл професійної і практичної підготовки за няпрямом 

ПП.Н.01  + + +  + +  + +  +  + + +  +  +  +    

ПП.Н.02  + +  + + +  + +    + + +  +  +  +  +  

ПП.Н.03 + + + +  + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.04  + +   + +  +     +  +    +  +    
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ПП.Н.05                          

ПП.Н.06  + +   + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.07  + +   + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.08  + +   + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.09  + +   + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.10  + +   + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.11                          

ПП.Н.12  + +   + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.13  + +   + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.14  + +   + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.15                          

ПП.Н.16                          

ПП.Н.17                          

ПП.Н.18  + +   + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.19  + +   + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.20                          

ПП.Н.21  + +   + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.22                          

ПП.Н.23  + +   + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.24  + +   + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.25  + +   + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.26  + +   + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.27                          

ПП.Н.28  + +   + +  +     +  +    +  +    

ПП.Н.29                          

ПП.Н.30                          

ПП.Н.31                          

ПП.Н.32                          
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ПП.Н.33                          

Вибіркові дисципліни 
4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 

1. Блок ЕП (освітня програма "Економіка підприємства") 

ПСЗО 01    +            +        + + 

ПСЗО 02      +   +  +   +  +    +    + + 

ПСЗО 03   +    +     +      +       + 

ПСЗО 04   +   +      +           + + + 

ПСЗО 05   +    +    +         +    + + 

ПСЗО 06   +   +      +             + 

ПСЗО 07   +      +   +       +       

ПСЗО 08      +   +  +   +  +    +    + + 

ПСЗО 09      +   +  +   +  +  +  +    + + 

ПСЗО 10    +  +              +   + + + 

ПСЗО 11   +   +          +       +  + 

 

Матриця відповідності визначених програмою результатів навчання та загальних компетентностей (КЗ) 

спеціальності 051 Економіка   

П
р

о
г
р

а
м

н
і 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
и

 

н
а
в

ч
а
н

н
я

 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

і 

к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

і 

Загальні компетентності 

КЗ01 КЗ02 КЗ03 КЗ04 КЗ05 КЗ06 КЗ07 КЗ08 КЗ09 КЗ10 КЗ11 КЗ12 КЗ13 КЗ14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПР01 +  +    +      +  +     +       +  + 

ПР02 +  +    +      +  +  +  +  +    +  +  + 

ПР03 +  +    +    +    +  +  +  +      +  + 

ПР04 +  +  +  +    +  +  +  +  +  + +     +  + 



23 

ПР05 +  +        +  +  +  +  +  +    +  +  + 

ПР06 +  +    +      +  +          +  +  + 

ПР07 +  +  +  +    +  +  +  +    +    +  +  + 

ПР08 +  +    +    +  +  +      +    +  +  + 

ПР09 +  +  +  +    +  +  +      +    +  +  + 

ПР10 +  +    +      +  +      +    +  +  + 

ПР11 +  +    +    +  +  +      +      +  + 

ПР12 +  +  +  +      +  +      +    +  +  + 

ПР13 +  +  +  +      +  +      +    +  +  + 

ПР14 +  +    +      +  +      +    +  +  + 

ПР15 +  +  +  +      +  +      +    +  +  + 

ПР16 +  +  +  +      +  +      +    +  +  + 

ПР17 +  +  +  +    +  +  +      +  +  +  +  + 

ПР18 +  +  +  +      +  +      +    +  +  + 

ПР019 +  +    +      +  +      +    +  +  + 

 

 

 

Матриця відповідності визначених програмою результатів навчання (ПР) та фахових компетентностей 

(ФК) спеціальності 051 Економіка   
 

 

 

Програмні результати навчання  

Компетентності 

Ін
т
е
г
р

а
л

ь
н

а
 

к
о
м

п
е
т
ен

т
н

іс
т

ь
 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Знати та використовувати 

економічну термінологію, пояснювати 

базові концепції мікро- та 

макроекономіки. 

+   + + +        +   + +        +      

2. Демонструвати стійке розуміння 

принципів економічної науки, 

особливостей функціонування 

економічних систем. 

+ +  + +  +       +  +  + +        + +    

3. Використовувати аналітичний + + +   + +   +   +  +      +   + + +      
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та методичний інструментарій для 

розуміння логіки прийняття 

господарчих рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами 

та органами державної влади).  

4. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення 

до фахівців і нефахівців у сфері 

економічної діяльності. 

  + + + +    + +   + +     +   +  +       

5. Пояснювати моделі соціально-

економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на 

основі розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки. 

+  +      +     +  +  +  +  +     +     

6. Застосовувати відповідні 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення економічних 

задач.  

 +     +          +  + +  +  +  +      

7. Усвідомлювати основні 

особливості сучасної світової та 

національної економіки, інституційної 

структури, напрямів соціальної, 

економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

+ +  +   +       +  + + +    +    +      

8. Визначати попит та пропозицію 

на ринку праці, аналізувати структуру 

зайнятості та безробіття. 

+  + + +  + +   + + +  +  +   + + +    +  +    

9.   Проводити аналіз функціонування 

та розвитку суб‘єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх 

діяльності. 

+ + + +  + +   +  +  + +     + +  +    +     

10. Вміти аналізувати процеси 

державного та ринкового регулювання 

соціально-економічних і трудових  

відносин. 

+   +   +  +  +  +  +   +   + + +   +      

11. Застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв‘язання практичних 

+  + +      + + + +  +         + + +  +    
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завдань та змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

12. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання соціально-

економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні 

показники. 

+    + + +    +      +   + +  +   + +     

13. Вміти працювати як самостійно, 

так і в команді. 

+  +  + +     + + +        +     +  +    

14. Виконувати дослідження за 

встановленим замовленням. 

+ + + + + +     + + +  +  +   +   + + +       

15. Розуміти та планувати 

можливості особистого професійного 

розвитку. 

+  + +     +  + +  +      +  +  +  +      

16. Демонструвати базові навички 

креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному 

спілкуванні. 

+ + +  + +  + +  +             + +   +    

17. Розуміти та самостійно 

формувати зміст, структуру і висновки 

наукових та аналітичних текстів з 

економіки. 

+   + +     +   +    +   +   +         

18. Виконувати міждисциплінарний 

аналіз соціально-економічних явищ і 

проблем в однієї або декількох 

професійних сферах. 

+  +    +  +    + +   +     + +     +    

19. Використовувати нормативні та 

правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

+  +       +   +  +        +   +  +    

20. Використовувати інформаційні 

та комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних 

завдань,  підготовки та представлення 

аналітичних звітів.  

+ +    + +            + +   +   +      

21. Оволодіти навичками усної та 

письмової професійної комунікації 

англійською мовою. 

+    + +     +       +  +      +  +    

22. Демонструвати вміння 

абстрактно мислити, застосовувати 

+ +  +     +     +   +    + +  +   +     
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аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних 

систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб‘єктів. 

23. Демонструвати гнучкість та 

адаптивність у нових ситуаціях, у роботі 

із новими об‘єктами, та у невизначених 

умовах. 

+  +     +     +           + + + + +    

24. Набути навички самостійної 

роботи, виявляти ініціативу та 

підприємливість, бути критичним і 

самокритичним. 

+  +     + +   + +    +        +       

25. Демонструвати здатність діяти 

соціально відповідально та свідомо на 

основі етичних мотивів, поваги до 

різноманіття думок, індивідуальних та 

міжкультурних відмінностей людей. 

+       +   +  +     +   +     +  +    

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 2 

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

Спеціальність: 051 Економіка 

Освітня програма: Економіка підприємства 

Кваліфікація: Бакалавр з економіки 

1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.01 

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням), 1 

семестр 

Зміст 

                                                               Змістовий модуль 1 

Тема1. Державна мова — мова професійного спілкування. 

Тема 2. Основи культури української мови. 

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному 

спілкуванні. 

Тема 4. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 

Тема 5. Документація з кадрово-контрактних питань. 

                                                                Змістовий модуль 2 

Тема 6. Довідково-інформаційні документи. 

Тема 7. Етикет службового листування. 

Тема 8. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Культура 

усного фахового спілкування. 

Тема 9. Риторика і мистецтво презентації. Форми колективного 

обговорення професійних проблем. 

Тема 10. Наукова комунікація як складова фахової діяльності.  

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

Результати 

Знати:  

-  Особливості української мови як державної, її комунікативно-соціальні  

функції.  

-  Специфіку функціональних стилів сучасної української літературної 

мови;  

норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти 

ними.  

-  Основи ведення ділової документації українською мовою.  

-  Основні принципи професійного спілкування українською мовою.  

-  Основи професійної термінології.  

Уміти:  

-  Правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до 

комунікативних  

намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв‘язання проблем і  

завдань у професійній діяльності.  

-  Сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й 

наукового  

стилів.  

-  Скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування,  

складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, 

виписки  

відповідно до поставленої мети.  

-  Складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що  

репрезентують їх специфіку.  



17 

-  Послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою  

допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного 

вдосконалення мовної культури.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

написання ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.02 

Дисципліна «Історія України та української культури », 1 семестр 

Зміст 

                                                    Змістовий модуль 1 

Тема 1. Історія України та української культури як галузь знань. 

Тема 2. Стародавня доба української історії. Витоки української культури. 

Тема 3. Передумови виникнення Давньоруської держави й основні етапи її 

історії. Галицько-Волинська Русь. 

Тема 4. Вплив християнства на розвиток української культури княжої 

доби (ІХ – перша половина ХІV ст.). 

Тема 5. Литовсько-польська доба української історії (друга половина ХІV 

– середина ХVІІ ст.). 

Тема 6. Феномен українського козацтва. Запорізька Січ. 

Тема 7. Українська національна революція 1648–1676 рр. 

Тема 8. Українська козацько-гетьманська держава. 

Тема 9. Українська культура доби середньовіччя та раннього модерну. 

                                                       Змістовий модуль 2 

Тема 10. Українські землі під владою Російської й Австрійської імперій 

(кінець XVIII – початок XX ст.) 

Тема 11. Національно-культурне відродження в Україні наприкінці ХVІІІ 

– на початку ХХ ст.). 

Тема 12. Державотворчі та соціокультурні процеси в Україні за часів 

національно- демократичної революції 1917–1921 рр. 

Тема 13. Українські землі у міжвоєнний період (1921–1939). 

Тема 14. Україна у Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах (1939–

1945). 

Тема 15. Україна в умовах системної кризи радянської системи (1945–

1991). 

Тема 16. Тенденції соціокультурного розвитку України радянської доби. 

Діячі української культури в еміграції. 

Тема 17. Проголошення і розбудова суверенної України. 

Тема 18. Український нацональний культурний простір у 

постсоціалістичний період.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 
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ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

Результати 

Знати: 

-Цивілізаційні витоки і детермінанти української культури й її місце у 

сучасному  

світі. 

-Динаміку становлення та розвитку основних галузей української 

культури: освіти і  

науки, образотворчих мистецтв, театру, музики, архітектури, 

кіномистецтва. 

- Основні етапи формування світових ідейно-художніх напрямів і стилів в  

українській культурі. 

-Сутність сучасних українських державотворчих і національно-

культурних проектів  

у подальшому цивілізаційному поступі народів України.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 120 32 - 32 56 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

написання ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.03 

Дисципліна «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», 1-4 

семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. My place in business world 

Тема 1. Job hunting. Personal profile. 

Тема 2. CV Making up personal CV. 

Тема 3. Letter of application. The purpose of the letter of application. 

Тема 4. Ethics. The issue of ethics in business world 

Тема 5. Leadership. Who is a leader? 

Тема 6. Competition. How to be competitive in 21 century? 

Змістовий модуль 2. Organizations. 

Тема 1. Organizations. Types of ownership. 

Тема 2. Company structure. 

Тема 3. Writing a report Past simple and present perfect 

Тема 4. Goods and services. Types of goods and services. 

Тема 5. Brands and advertising. Creating and brands. The role of advertising 

for business. 

Тема 6. Quality. Quality control. 

Тема 7. Innovations. Why do we need innovations. 

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

 -повсякденні та пов‘язані з професійною діяльністю мовленеві зразки і 

лексичний матеріал;  

-граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження 
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відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування 

широкого кола текстів в професійній сфері;  

-правила написання зв‘язних текстів, головним чином, пропозицій, звітів 

та  

електронних листів загально-ділового змісту.  

 Уміти:  

-одержувати професійну інформацію з іноземних джерел, а також  

проводити бесіду-діалог;  

-застосовувати свої знання з іноземної мови у ситуаціях професійного 

спілкування, готувати доповідь-презентацію у певній професійно-  

орієнтованій галузі;  

з-дійснювати усний обмін інформацією в процесі повсякденних, ділових 

та  

виробничих контактів;  

-розуміти деталі в інструкціях та специфікаціях;  

п-исати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування  

особистою та професійною сферами (наприклад, заяву);  

-писати у стандартному форматі деталізовані завдання i звіти, пов'язані з  

навчанням та спеціальністю;  

-готувати i продукувати ділову та професійну кореспонденцію;  

-заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим  

рівнем граматичної коректності. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 180   80 100 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,заліків,екзамену. Вивчення 

розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та написання ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік 1-3 семестр, екзамен у 4 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.04 

Дисципліна «Ділова іноземна мова », 5-8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. My place in business world 

Тема 1. Job hunting. Personal profile. 

Тема 2. CV Making up personal CV. 

Тема 3. Letter of application. The purpose of the letter of application. 

Тема 4. Ethics. The issue of ethics in business world 

Тема 5. Leadership. Who is a leader? 

Тема 6. Competition. How to be competitive in 21 century? 

Змістовий модуль 2. Organizations. 

Тема 1. Organizations. Types of ownership. 

Тема 2. Company structure. 

Тема 3. Writing a report Past simple and present perfect 

Тема 4. Goods and services. Types of goods and services. 

Тема 5. Brands and advertising. Creating and brands. The role of advertising 

for business. 

Тема 6. Quality. Quality control. 

Тема 7. Innovations. Why do we need innovations. 

Компетентності 
ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 



20 

мовою. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

– базову професійно-орієнтовану лексику (обсяг не менше 4000 лексичних 

одиниць);  

–  основи ділової мови за фахом;  

– основні структури і функції мови, необхідні для оволодіння усними і 

письмовими формами професійного спілкування іноземною мовою в 

повсякденних ситуаціях.  

Вміти:  

- читати професійно спрямовані тексти з максимальним вилученням 

необхідної інформації з прочитаного;  

– говорити на теми повсякденного тематики в ситуаціях, пов'язаних з 

професійною діяльності;  

– писати ділові листи, електронні повідомлення, заповнювати документи, 

пов'язані з професією 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

240   74 166 

Форми СРС 

Підготовка практичних занять, заліків, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5-7 семестрах, іспит у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.05 

Дисципліна «Основи філософських знань », 1,2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Специфіка і розвиток філософського знання  

Тема 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві 

Тема 2. Історія розвитку філософії 

Тема 3. Онтологія : філософське вчення про буття 

Тема 4. Теорія пізнання 

Тема 5. Свідомість  

Змістовий модуль 2. Людина і суспільство у філософській перспективі 

Тема 6. Соціальна філософія 

Тема 7. Філософська антропологія 

Тема 8. Філософія техніки  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

Результати 

Знати: 

-специфіку філософського знання, його структуру та основні етапи  

розвитку, поняття про світогляд, його типи та світоглядний характер  

філософського знання; 

- особливості філософії як науки та її співвідношення із іншими науками; -
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роль, функції та місце філософії у розвитку культури світової та  

вітчизняної;  

-  базові поняття онтологічного, гносеологічного, соціально-  

філософського, філософсько-антропологічного, аксіологічного знання;  

-  філософські засади розуміння буття та пізнання, поняття про діалектику  

та синергетику;  

-  основи розуміння специфіки людського буття та культури;  

-  засади філософського розуміння свідомості;  

-  специфіку наукового пізнання серед інших форм пізнання;  

-закономірності життя і розвитку суспільства, історичного процесу, 

співвідношення понять культура та цивілізація;  

-  роль цінностей в житті окремої особистості та суспільства в цілому;  

-  сутність глобальних проблем людства та шляхів їх вирішення.  

Уміти:  

-  характеризувати та з‘ясовувати специфіку філософії різних етапів її  

розвитку;  

-  порівнювати різні філософські концепції;  

-  аналізувати явища індивідуального буття людини та життя і розвитку  

суспільства, його культури, застосовуючи філософську методологію;  

-  використовувати знання з онтології, феноменології, філософської- 

антропології, гносеології під час самостійного осмислення явищ  

дійсності;  

-  багатоаспектно використовувати методологічні прийоми та  

категоріально-понятійний апарат сучасної філософії, діалектики та  

синергетики. 

Мати навички: 

-використовувати філософські знання та методологію для вивчення  

інших дисциплін і прогнозування розвитку політичних, економічних, 

культурних, соціальних і виробничих процесів.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32 - 32 56 

Форми СРС 

Підготовка практичних занять, заліку, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі, Іспит 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.06 

Дисципліна «Правознавство », 1,2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Загальні положення теорії держави і права. Основні 

поняття загальної теорії держави і права.  

Тема 1. Поняття держава. Форми держави.  

Тема 2. Право. Поняття, основні ознаки і систематизація правових норм.  

Тема 3. Форми (джерела) права. Правовідносини.  

Тема 4. Правопорушення. Юридична відповідальність.  

Тема 5. Основи конституційного права.  

Тема 6. Інститут громадянства України.  

Тема 7. Виборча система України.  

Тема 8. Судова влада в Україні.  
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Тема 9. Система правоохоронних органів України.  

Змістовий модуль 2. Інші галузі права.   

Тема 10. Основи цивільного права.  

Тема 11. Основи сімейного права.  

Тема 12. Основи трудового права.  

Тема 13. Основи адміністративного права.  

Тема 14. Основи кримінального права.  

Тема 15. Основи житлового права.  

Тема 16. Основи господарського та фінансового права 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 

та аналітичних звітів. 

Результати 

Знати: 

 - основні джерела та літературу з питань курсу, передумови виникнення 

держави і права, теорії виникнення держави, форми держави, поняття та 

функції, систему, галузі та інститути права, систематизацію 

законодавства, основи конституційного, адміністративного, цивільного, 

господарського, сімейного, житлового, трудового та кримінального права, 

засвоїти вузлові поняття; 

 - студенти повинні сформувати чітке уявлення про структуру 

національної системи права, з‘ясувати особливості предмету і методу 

регулювання провідних галузей права України та засвоїти їх 

фундаментальні положення;  

- завданням навчальної дисципліни є також вироблення вмінь і навичок 

самостійного пошуку необхідних нормативно-правових актів та 

правильного їх використання.  

Уміти: - орієнтуватися в основах права, застосовувати на практиці його 

основні норми, розуміти терміни, орієнтувати у джерелах та літературі з 

питання та використовувати їх у повсякденному житті.  

Мати навички: 

 - визначати об‘єкт та особливості окремих галузей права, характеризувати 

систему права та законодавства України;  

- аналізувати особливості організації державної влади в Україні;  

- орієнтуватися в системі джерел права України;  

- визначити нормативно-правовий акт, нормами якого регулюватимуться 

правовідносини в конкретній (запропонованій) ситуації;  

- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про 

основні напрямки його розвитку 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

написання ессе на розглянуті теми. 
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Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі Екзамен у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.07 

Дисципліна «Політолого-соціологічний курс », 2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Політологія як наука, предмет, методи та функції.  

Тема 2. Розвиток політичної думки: від стародавнього світу до сучасності.  

Тема 3. Політична влада, проблеми її легітимності.  

Тема 4. Політична система. Політичні режими.  

Тема 5. Політичні партії, громадські організації та рухи.  

Тема 6. Поняття і типи партійних систем. Партійна система України.  

Тема 7. Політична еліта та політичне лідерство.  

Тема 8. Сучасна система міжнародних відносин 

Змістовий модуль 2 

Тема 9. Предметна сфера соціології.  

Тема 10. Конкретно-соціологічне дослідження та його основні етапи. 

Методика і техніка соціологічних досліджень.  

Тема 11. Становлення соціології як самостійної науки.  

Тема 12. Системний погляд на суспільство. Поняття соціальної структури 

суспільства.  

Тема 13. Соціальні спільноти та соціогрупова структура суспільства.  

Тема 14. Соціальні інститути суспільства.  

Тема 15. Соціалізація як процес засвоєння соціального досвіду.  

Тема 16. Соціальний контроль і девіація. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 

та аналітичних звітів. 

Результати 

Знати:  

- понятійно-категоріальний апарат політології та соціології;  

- основні теоретичні і методологічні напрями у вивченні політичних та 

соціальних процесів; 

 - сутність політики, політичного життя суспільства, політичних відносин і 

процесів; 

 - структуру політичної системи та її функції 

 - права і свободи людини і громадянина та механізми їх реалізації;  

- особливості світової політики в умовах глобалізації;  

- особливості та завдання зовнішньої політики української держави; 

 - специфіку соціологічного аналізу політики та політичних процесів, що 

відбуваються в сучасному суспільстві;  

- тенденції та проблеми розвитку сучасного суспільства, його структуру, 
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базові компоненти соціального життя; 

 - соціологічне розуміння ролі людини як головної діючої особи 

політичного життя 

Уміти:  

- характеризувати основні політичні процеси, що відбуваються нині в 

Україні;  

- виявляти специфіку соціологічного аналізу політичного життя;  

- визначати відповідні форми виявлення, фіксації політичних процесів; 

 - давати аналіз тенденціям політичних та соціальних змін в сучасній 

Україні та світі;  

- використовувати теоретичні знання політолого-соціологічного курсу у 

практичній роботі.  

Мати навички:  

- розуміння сучасних досягнень економіки та базових уявлень про основні 

напрямки її розвитку. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32 - 16 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), тестування, 

модульного контролю, екзамену. Вивчення джерел, рекомендованих до 

самостійного опанування.; підготовка рефератів і доповідей, Інтернет-

оглядів з тематики курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.01 

Дисципліна «Вища математика», 1 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Визначники та їх властивості. Правило Лапласа. 

Тема 2. Матриці. Дії над матрицями. Обернена матриця. Ранг матриці. 

 Тема 3. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь та методи їх 

розв‘язування . 

Тема 4. Вектори та дії над ними. Поняття базису та системи координат.  

Тема 5. Рівняння лінії на площині. Різні види рівняння прямої на площині.  

Тема 6. Рівняння площини та рівняння прямої у просторі.  

Тема 7. Криві другого порядку та поняття про поверхні другого порядку . 

Змістовий модуль 2. 

Тема 8. Множина. Поняття функції. Область визначення, способи задання. 

Тема 9. Границя функції. 

Тема 10. Неперервність функції.  

Тема 11. Поняття похідної та її зміст. Методи диференціювання. 

Тема 12. Застосування диференціального числення до дослідження 

функції 

Тема 13. Диференціал та його застосування 

Тема 14. Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування. 

Тема 15. Визначений інтеграл. Застосування визначеного інтегралу  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 
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ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  теорію матриць і визначників, які є основним математичним апаратом  

системного опису складних зв‘язків матеріального світу;  

-  основні математичні поняття сучасної математичної символіки, 

елементи теорії множин і математичної логіки як основних можливостей 

мінімально-збиткового представлення математично  

формалізованих процесів; 

-теорію функцій однієї змінної, яка дозволяє якісно аналізувати  

дискретні і неперервні функціональні зв'язки, даючи їм геометричну і 

аналітичну інтерпретацію, а також визначити аналітично  

функціональний зв'язок в умовах даного експерименту; 

- теорію і методи екстремізації функцій однієї змінної, яка є основою 

розв'язування оптимізаційних економічних, організаційних,  

технологічних і виробничих процесів;  

Уміти:  

-  математично моделювати технологічні, технічні та соціально-економічні  

процеси в межах тих технологічних, технічних та соціально- економічних 

знань, які він отримав при вивченні відповідних природничих та 

спеціальних дисциплін;  

-  за умов міждисциплінарних зв'язків в процесі бакалаврської підготовки 

та за умов подальшої інженерної діяльності чисельно розв'язувати 

практичні задачі в межах вищеозначеного, кількісно оцінювати результати 

практичних завдань, проектів та бізнес-пропозицій.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні  

принципи й методи управління, а також підготовку, прийняття та  

реалізацію оптимальних управлінських рішень;  

-  володіння методами та інструментарієм для обґрунтування  

управлінських рішень щодо створення й функціонування логістичних 

організаційних структур  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 - 32 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

Шифр за ОПП: МПН.Н.02 

Дисципліна «Теорія ймовірності і математична статистика», 2 семестр 
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семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Елементи комбінаторики: основні принципи комбінаторики (суми 

та добутку), сполуки без повторень (розміщення, перестановки, 

комбінації). Властивості комбінацій, їх зв‘язок з біномом Ньютона.  

Побудова трикутника Паскаля. 

Тема 2. Предмет теорії ймовірності та її вихідні поняття. Поняття 

простору елементарних подій. Види подій. Операції над подіями. 

Тема 3. Означення та властивості ймовірності: класичне, геометричне, 

статистичне означення. Властивості ймовірності. Аксіоми теорії 

ймовірності. 

Тема 4. Теореми додавання ймовірностей несумісних подій. 

Тема 5. Залежні і незалежні випадкові події, поняття умовної ймовірності. 

Теореми множення ймовірностей. Теорема додавання ймовірностей 

сумісних подій 

Тема 6. Апріорні та апостеріорні ймовірності гіпотези. Формула повної 

ймовірності. Формули Байєса 

Тема 7. Схема Бернуллі. Формула Бернуллі та наслідки з неї. 

Найвірогідніше число «успіхів» у схемі Бернуллі. 

Тема 8. Граничні теореми у схемі Бернуллі: 

- формула Пуассона для обчислення ймовірностей масових 

малоймовірних випадкових подій;  

- локальна теорема Муавра-Лапласа. Функція Гауса та її властивості; 

- інтегральна теорема Муавра-Лапласа. Функція Лапласа та її властивості. 

Наслідки з теореми.  

Змістовий модуль 2. 

Тема 9. Дискретні випадкові величини (ДВВ). Закон розподілу ДВВ та 

форми його задання. Функція розподілу ймовірностей та особливості її  

побудови для ДВВ. Сума та добуток декількох ДВВ. 

Тема 10. Числові характеристики ДВВ. Математичне сподівання, 

дисперсія та середнє квадратичне відхилення. (ймовірнісний зміст, 

формули для обчислення, властивості). 

Тема 11. Приклади законів розподілу ДВВ: Біномний розподіл, розподіл 

Пуассона, геометричний та гіпергеометричний розподіли. Числові 

характеристики розглянутих розподілів. 

Тема 12. Інтегральна та диференціальна функції розподілу ймовірностей 

неперервних випадкових величин (НВВ). Визначення числових 

характеристик НВВ. 

Тема 13. Приклади законів розподілу НВВ. Рівномірний та показниковий 

закони розподілу НВВ. Нормальний закон розподілу НВВ. Нормальна 

крива та її властивості. Стандартний розподіл. Формула для обчислення 

ймовірності попадання нормально розподіленої НВВ в заданий інтервал. 

Правило трьох сигм. 

Тема 14. Перша та друга нерівності Чебишова. Граничні теореми закону 

великих чисел - Чебишова та Бернуллі. 

Тема 15. Предмет математичної статистики. Генеральна сукупність та 

вибірка. Статистичний розподіл вибірки та його графічні представлення. 

Тема 16. Точкові статистичні оцінки параметрів розподілу. Незміщеність, 

ефективність та спроможність оцінки. Інтервальні статистичні оцінки. 

Довірча ймовірність, довірчий інтервал. Перевірка статистичних гіпотез. 

Критерій узгодження Пірсона  

Компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
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ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  основні поняття комбінаторики;  

-  поняття випадкової події;  

-  класичне, статистичне та геометричне означення ймовірності;  

-  правило додавання та множення ймовірностей;  

-  граничні теореми для схеми Бернуллі;  

-  поняття випадкової величини, її закони розподілу (в тому числі закон  

розподілу Пуассона, нормальний закон розподілу Гаусса);  

-  числові характеристики випадкових величин  

-  елементи математичної статистики.  

Уміти:  

-  застосовувати основні методи теорії ймовірностей і математичної  

статистики до обробки й аналізу результатів статистичних  

спостережень і приймати на основі них обґрунтовані рішення;  

-  за умов міждисциплінарних зав‘язків в процесі бакалаврської підготовки 

та за умов подальшої інженерної діяльності чисельно розв'язувати 

практичні задачі в межах вище означеного, кількісно оцінювати 

результати практичних завдань, проектів та бізнес-  

пропозицій;  

-  опрацьовувати математичні моделі, пов‘язані з подальшою фаховою  

діяльністю, а по можливості й складати такі моделі. 

Мати навички: 

- застосування основних понять та методів теорії ймовірностей і  

математичної статистики для розрахунку різних кількісних характеристик 

в задачах транспортних технологій.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, практичних занять, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.  

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.03 

Дисципліна «Оптимізаційні методи та моделі», 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки  

Тема 2. Поняття оптимізаційних задач і оптимізаційних моделей. 
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 Тема 3. Лінійне програмування  

Тема 4. Теорія двоїстості і двоїсті оцінки в аналізі розв‘язків лінійних 

оптимізаційних моделей  

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Аналіз лінійних моделей економічних задач  

Тема 6. Транспортна задача  

Тема 7. Цілочислові задачі лінійного програмування. Основні методи їх 

розв‘язання і аналізу  

Тема 8. Задачі нелінійного програмування. Основні методи їх розв‘язання 

і аналізу 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

- основні категорії, поняття, теореми та задачі, необхідні при застосуванні  

економіко-математичних методів; 

– методи лінійного, цілочислового, нелінійного та динамічного  

програмування, основи теорії ігор; 

– методологію та інструментарій побудови і розв‘язування оптимізаційних 

задач; 

– програмне забезпечення при розв‘язанні економіко-математичних задач 

на ПЕОМ.   

Уміти: 

- формулювати економіко-математичні моделі;  

– здійснювати розв‘язання економічних задач за допомогою математичних 

методів;  

– аналізувати математичний розв‘язок задач для прийняття оптимальних 

рішень в умовах ринкової економіки та конкуренції.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 3 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.04 

Дисципліна «Економетрика», 4 семестр 
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Зміст 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи побудови економетричних 

моделей.  

Тема 1. Зв`язок економетрики з макроекономікою. 

Тема 2.Проста вибіркова лінійна регресія 

Тема 4. Особливі випадки у багатофакторному регресійному аналізі. 

Тема 5. Криві зростання. 

Тема 6. Економетричні симультативні моделі. 

Змістовий модуль 2. Основні припущення багатофакторного регресійного 

аналізу. 

Тема7. Поняття гетероскедастичності та гомоскедастичності. 

Автокореляція. Мультиколінеарність. 

Тема 8. Динамічні економетричні моделі. 

Тема 9. Системи одночасних економетричних рівнянь. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

- основні поняття, категорії та інструменти економетрики;  

- методи перевірки статистичних гіпотез стосовно показників побудованих 

економетричних моделях;  

- сучасні методи економетричного аналізу;  

Вміти:  

- здійснювати пошук інформації згідно мети дослідження;  

- здійснювати вибір інструментарію для обробки отриманих економічних 

даних; - будувати стандартні економетричні моделі;  

- прогнозувати стан розвитку соціально-економічних систем;  

- робити змістовні, обґрунтовані висновки та рекомендації на основі 

результатів економетричного моделювання. 

Мати навички аналізу стану і оцінки перспектив розвитку економічних і 

соціальних систем в сучасних умовах 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 



30 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.05 

Дисципліна «Інформатика та інформаційні технології в економіці », 1 

семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Сучасні комп‘ютерні та інформаційні технології. 

Інформаційні технології на базі сучасних математичних пакетів обробки 

інформації.  

Тема 1. Обробка текстових документів.  

Тема 2. Обробка табличних документів.  

Тема 2. Основи роботи в програмному середовищі Mathcad.  

Тема 3. Розв‘язання задач лінійної алгебри і математичного аналізу.  

Тема 4. Розв‘язання рівнянь та систем рівнянь.  

Змістовий модуль 2. Технології розв‘язання прикладних задач.  

Тема 5. Комп‘ютерні технології статистичного аналізу.  

Тема 6. Розв‘язання задач математичного програмування.  

Тема 7. Інформаційні технології аналізу систем масового 

обслуговування 

Тема 8. Інформаційні технології аналізу систем управління запасами 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

Результати 

Знати:  

- сутність та можливості сучасних комп‘ютерних систем і технологій для 

розв‘язання інформаційних і математичних задач у галузі економіки;  

- призначення, склад і можливості сучасних комп‘ютерних систем 

(системи математичних розрахунків Mathcad, системи табличних 

розрахунків Excel тощо), їх використання для розв‘язання інженерних та 

економічних задач;  

- методи і прийоми розробки алгоритмів і комп‘ютерних програм 

алгоритмічною мовою високого рівня (алгоритмічна мова системи 

Mathcad);  

- технологію інформаційної підтримки розв‘язуваних задач графічними 

засобами. 

Уміти:  

- аналізувати завдання в своїй предметній області і вибирати відповідне 

програмне забезпечення для розв‘язання розрахункових, 

економікотехнічних та інформаційних задач;  

- здійснювати постановку і алгоритмізацію задач, розробку комп‘ютерних 

програм, комп‘ютерну реалізацію розрахунків;  

- настроювати параметри вибраного програмного забезпечення відповідно 

до конкретної задачі або класу задач;  

- використовувати засоби Mathcad та Excel для моделювання, розрахунків, 

аналізу та прогнозування.  
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Мати навички:  

- Демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування 

інформаційних систем та технологій в навчальному процесі, наукових 

дослідженнях та професійній діяльності.  

- Використовувати нові інформаційні технології, підвищувати 

продуктивність праці та загального рівня культури управління.  

- Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в професійній сфері. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 32 - 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік  у 1 семестрі 

3. Цикл професійної і практичної підготовки за напрямом 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.01 

Дисципліна «Політична економія », 2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 Політична економія як наука.  

Тема 2 Економічна система суспільства.  

Тема 3 Соціально-економічна сутність відносин власності.  

Тема 4 Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст та 

результативність.  

Тема 5 Форми суспільного господарства. 

 Тема 6 Ринкове господарство і його основні суб‗єкти.  

Тема 7 Сучасний ринок, його структура і функції.  

Тема 8 Підприємство в економічній системі.  

Тема 9 Основи теорії попиту та пропозиції.  

Змістовий модуль 2 

Тема 10 Кругообіг і оборот капіталу.  

Тема 11 Трудові відносини. Заробітна плата. 

 Тема 12 Витрати виробництва, прибуток і валовий дохід 

Тема 13 Ціноутворення та фактори виробництва.  

Тема 14 Національна економіка. Основні макроекономічні показники.  

Тема 15 Фінансова система та основи податкової політики.  

Тема 16 Економічне зростання та соціальний прогресс 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та 

напрямів економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 
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інтерпретувати отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 

та аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

Результати 

Знати:  

- основні етапи становлення та розвитку політичної економії як науки;  

- сучасну теорію виробництва та його фактори; 

 економічний та юридичний зміст власності, економічну теорію прав 

власності;  

- особливості основних економічних систем та перехідної економіки;  

- основи функціонування ринкової економіки, категорії та закони 

товарного виробництва;  

- сутність і функції ринку;  

- економічну природу і види конкуренції; причини та наслідки 

монополізму в економіці;  

- теорію домогосподарства;  

- теорії фірми, економіку фірми (економічні витрати, доходи, прибутки, 

рентабельність господарської діяльності, стратегії ціноутворення);  

- механізми функціонування ресурсних ринків – праці, капіталу, землі й 

нерухомості;  

- систему макроекономіки: її основні результати й показники;  

- чинники і критерії економічного зростання та економічного розвитку;  

- форми подолання макроекономічної нестабільності; 

- методи державного регулювання економіки;  

- головні сфери світової економіки, 

 форми міжнародних економічних зв‘язків;  

Вміти :  

- здійснювати порівняльний аналіз економічних систем;  

- розраховувати основні показники економічної та соціальної 

ефективності суспільного виробництва;  

- аналізувати програми макроекономічного розвитку країни;  

- оцінювати структуру та інфраструктуру ринку, ефективність 

конкурентної та антимонопольної політики;  

- визначати стан економічного розвитку окремих підприємств;  

- користуватися сучасною науковою літературою, статистичними 

довідниками, електронними джерелами інформації. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

210 32 - 48 130 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 

Шифр, назва Шифр за ОПП: ПП.Н.02 
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дисципліни, 

семестр 

Дисципліна «Мікроекономіка », 4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Основи теорії попиту та пропозиції. Теорії поведінки 

споживача та виробника  

Тема 1. Вступ до мікроекономіки  

Тема 2. Основи аналізу попиту і пропозиції  

Тема 3. Ринковий механізм погодження попиту і пропозиції  

Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача 

 Тема 5. Ординалістський підхід щодо вибору споживача  

Тема 6. Аналіз поведінки споживача.  

Тема 7. Мікроекономічна модель підприємства  

Тема 8. Варіації факторів виробництва та оптимум виробника.  

Тема 9. Витрати виробництва.  

Змістовий модуль 2. Основи аналізу поведінки фірм в різних ринкових 

умовах на товарних та ресурсних ринках  

Тема 10. Ринок досконалої конкуренції.  

Тема 11. Монопольний ринок.  

Тема 12. Олігополія  

Тема 13. Ринок монополістичної конкуренції  

Тема 14. Мікроекономічна модель функціонування факторних ринків  

Тема 15. Мікроекономічна модель ринку праці  

Тема 16. Ринки капіталу та природних ресурсів  

Тема 17. Загальна рівновага та економічна ефективність 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та 

напрямів економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 

та аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

Результати 

Знати:  базові положення мікроекономічної теорії щодо функціонування 

ринкового механізму, формування попиту і пропозиції, вибору споживача 

і виробника; принципи раціональної поведінки економічних мікросистем в 

ринкових умовах; термінологію і основні прийоми мікроекономічного 

аналізу. Уміти:  використовувати інструментарій мікроекономічного 

аналізу для вивчення та оптимізації поведінки економічних суб‘єктів у 

ринкових умовах; застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень 

для аналізу ефективності функціонування господарських мікросистем; 
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виконувати техніко-економічні розрахунки, пов‘язані з аналізом і 

обґрунтуванням раціональної поведінки учасників ринку.  

Мати навички:  аналізувати і оцінювати реальні умови господарювання, 

обґрунтовано формулювати мету виробничо-господарської діяльності, 

знаходити оптимальні шляхи її реалізації за умов обмежених ресурсів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 32  116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 4 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.03 

Дисципліна «Макроекономіка », 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу. Система національних рахунків.  

Тема 2. Макроекономічна нестабільність.  

Тема 3. Споживання, заощадження та інвестиції.  

Тема 4. Сукупний попит і сукупна пропозиція.  

Тема 5. Держава в системі макроекономічного регулювання.  

Змістовий модуль 2 

Тема 6. Фіскальна політика в системі державного регулювання економіки 

Тема 7. Механізм грошово-кредитної діяльності.  

Тема 8. Механізм зовнішньоекономічної діяльності.  

Тема 9 .Ринок праці та соціальна політика.  

Тема 10. Економічне зростання. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та 

напрямів економічної науки. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 
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СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

- теорію макроекономічної науки, її об‘єкт, предмет і метод;  

- основні показники та індикатори макроекономічного розвитку;  

- базові моделі рівноваги та механізм складових макроекономічної 

політики: фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної, соціальної.  

Уміти: 

 - розраховувати та аналізувати основні макроекономічні показники; 

 - оцінювати стан розвитку економіки на основі макроекономічних 

показників; 

 - самостійно обґрунтовувати макроекономічну політику;  

- використовувати і застосовувати знання, набуті у процесі вивчення 

дисципліни, у майбутній роботі та житті;  

- здійснювати аналіз динаміки основних показників та тенденцій 

макроекономічного розвитку;  

- застосовувати методи оцінки стану та ефективності заходів держави 

щодо ринку праці;  

- використовувати методи аналізу інфляційних процесів, інструментарій 

оцінки зовнішньоекономічної позиції країни.  

Мати навички: 

 - визначати основні диспропорції макроекономічного розвитку країни, їх 

характер та причини виникнення; 

 - визначати й обґрунтовувати цілі, пріоритети та завдання в сферах 

фінансової, монетарної, антиінфляційної, зовнішньоекономічної, а також 

політики економічного зростання та у сфері зайнятості у прогнозному 

періоді;  

- застосовувати передовий досвід зарубіжних країн в формуванні стратегії 

розвитку різних напрямів макроекономічної політики; 

 - обґрунтувати систему антикризових регуляторних заходів держави, 

включаючи зовнішнє фінансування, спрямованих на усунення 

внутрішнього дисбалансу в економіці країни;  

- розраховувати макроекономічні показники в системі національних 

рахунків;  

- аналізувати сукупний попит та сукупну пропозицію;  

- досліджувати споживання, заощадження та інвестиції;  

- визначати зміст, форми вияву та головні фактори макроекономічної 

нестабільності; 

- обґрунтовувати необхідність державного втручання в економіку; 

 - оцінювати ефективність грошово-кредитної, фіскальної, соціальної 

політики та механізму зовнішньоекономічної діяльності;  

- обґрунтовувати зміст, джерела, типи та фактори економічного зростання. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 - 32 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 3 семестрі 
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Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.04 

Дисципліна «Історія економіки та економічної думки », 1 семестр 

Зміст 

                                                             Змістовий модуль 1 

Тема 1.Особливості господарського розвитку та економічної думки 

періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. — V ст. н.е.).  

Тема 2. Господарство та економічна думка суспільства Європейської 

цивілізації в період середньовіччя (V — XV ст.).  

Тема 3. Формування передумов ринкової економіки в країнах 

Європейської цивілізації (XVI — перша половина XVII ст.).Перші 

економічні школи.  

Тема 4. Розвиток ринкового господарства та економічної думки в період 

становлення національних держав (друга половина XVII — перша 

половина XIX ст.).  

                                                               Змістовий модуль 2 

Тема 5. Ринкове господарство провідних країн світу в період 

монополістичної конкуренції та відображення цих процесів у світовій 

економічній думці (друга половина XIX — початок XX ст.). 

Тема 6. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на 

етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX — початок XXI 

ст.).  

Тема 7. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки 

XX ст.) 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та 

напрямів економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 

та аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

Результати 

Знати:  

- конкретні проблеми господарського розвитку провідних країн світу у 

певні періоди;  

- економічну історію України та альтернативні шляхи розвитку її 

господарства в період переходу від командно-адміністративної системи до 

соціальноорієнтованої ринкової економіки;  

- наукове відображення господарської діяльності в економічній думці 
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вчених світу та України.  

Вміти : застосовувати основні положення у практичній діяльності. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32 116 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.05 

Дисципліна «Економіка підприємства », 3,4 семестри 

Зміст 

Змістовий модуль 1Підприємство в системі господарювання. Його ресурси 

Тема 1. Теорії підприємств та основи підприємництва 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства 

Тема 4. Структура і управління підприємством 

Тема 5. Ринок і продукція 

Тема 5. Ринок і продукція 

Тема 6. Організація виробництва і забезпечення якості продукції 

Тема 7. Планування діяльності підприємства 

Тема 8. Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та 

реструктуризація 

Тема 9. Капітал підприємства 

Тема 10. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства 

Змістовий Змістовий модуль 3. Інновацфійна діяльність підприємства та 

його ефективність 

Тема 11. Персонал підприємства, продуктивність і оплата  праці. 

Тема 12. Інвестиції 

Тема 13. Інноваційна діяльність 

Тема 14. Витрати на виробництво і реалізацію продукції 

Тема 15. Фінансово-економічні результати суб‘єктів господарювання 

Тема 16. Економічна безпека та антикризова діяльність 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів. 
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СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Результати 

Знати:  

 економічні основи функціонування підприємств в сучасних 

економічних умовах; 

  методи оцінки виробничих ресурсів підприємства (основих засобів, 

оборотних коштів),  

 визначення витрат і результатів господарської діяльності 

підприємства;  

 способи мотиваційного впливу, що забезпечують ефективне 

господарювання; 

Вміти : 

 на практиці застосовувати отримані теоретичні знання, що передбачає 

оволодіння навичками аналітичної діяльності, прийомами здійснення 

необхідних розрахунків, технікою обґрунтування рішень, способами 

реалізації мотиваційного впливу. 

Мати навички формування здатностей самостійно мислити, приймати 

управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для 

ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

240 64 64  112 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, написання курсової роботи підготовка до заліку та 

іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 3 семестрі, іспит у 4 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ОПП: ПП.Н.06 

Дисципліна «Менеджмент», 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Методологічні підходи до менеджменту.  

Тема 1. Предмет і завдання курсу. Сутність управління.  

Тема 2. Підходи до управління. Еволюція науки управління. 

Тема 3. Поняття організації. Складні організації. 

Тема 4. Зовнішнє і внутрішнє середовище організації. 

Тема 5. Суть, функції та переваги стратегічного управління.  

Тема 6. Процес прийняття управлінського рішення. 

Тема 7. Комунікації та ефективність управління. 

Тема 8. Планування.  

Тема 9. Організація взаємодії та повноваження. 

Тема 10. Побудова організаційної структури організації.  

Змістовий модуль 2. Управління трудовими ресурсами.  

Тема 11. Мотивація. 

Тема 12. Керівництво. Влада та особливий вплив. Лідерство.  

Тема 13. Групова динаміка. 

Тема 14. Контроль і регулювання в організації. 

Тема 15. Конфлікти та управління ними. Управління і стрес.  
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Тема 16. Управління трудовими ресурсами.  

Тема 17. Лідерство – види, ситуація і ефективність. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 

та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 
 

Знати:  

-  теоретичні та організаційні основи сутності, зміст, визначення основних понять, 

закономірності та принципи управління;  

-  характеристику зовнішнього і внутрішнього середовища організації;  

-  методи управління в організаціях;  

-  загальну характеристику основних функцій управління; 

-особливості етапів і методів планування; типи і характеристику організаційних структур 

управління; характеристику процесу делегування повноважень; 

- основні характеристики теорій мотивації; 

-характеристику видів і етапів контролю; характеристику методів прийняття рішень; процесу 

організаційних і міжособових комунікацій; 

- теоретичні засади сучасних те 
 
 ій лідерства; форми влади; теорію  

конфлікту, методи вирішення конфліктів; 
 характеристику формальних і неформальних груп 

тощо.  

Уміти:  

-  визначати та аналізувати характеристики внутрішнього і зовнішнього середовища; - 

 визначати кордони і особливості використання методів управління;  

-  формулювати місію та цілі організації; розробляти стратегію організації;  

-  визначати тип організаційної структури управління: розробляти її схему, визначати її 

переваги та недоліки;  

-  розраховувати необхідну кількість управлінців, розробляти положення про підрозділи 

підприємства і посадові інструкції для співробітників;  

-  обґрунтувати і визначити конкретні моделі мотивації співробітників;  

-  проаналізувати і визначити форму влади і стиль лідерства конкретного управлінця; 

-побудувати модель конфліктної ситуації і обґрунтувати методи управління даною 

ситуацією; -  проаналізувати на основі релевантної інформації конкретну проблему, яка 

потребує вирішення і прийняття раціонального управлінського рішення;  

-  розробити заходи для контролю прийнятого рішення.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування методів управління 

для ефективної діяльності організації;  

-  встановлювати взаємозв'язки базових моделей менеджменту з керованими та керуючими 

підсистемами управління;  

-  знаходити вірні рішення при використанні сучасних інструментів, методів в управлінні 

діяльністю організацій;  

-  розробляти механізм здійснення обміну інформацією між елементами комун 
 
 аційного 



40 

каналу передачі; 

-розв‘язувати складні практичні задачі з планування, організації, мотивації, контролю дл 
  

ведення комерційної діяльності на підприємствах різних форм власності.  
 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 3 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.07 

Дисципліна «Маркетинг », 6 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи маркетингу та управління 

товарами і послугами. 

Тема 1. Сутність та зміст маркетингу. 

Тема 2. Формування маркетингової інформаційної системи. Тема 3. 

Комплексне дослідження ринку. 

Тема 4. Товар у комплексі маркетингу.  

Змістовий модуль 2. Складові комплексу маркетингу та управління 

маркетинговою діяльністю. 

Тема 5. Ціна у комплексі маркетингу. 

Тема 6. Розповсюдження у комплексі маркетингу. Тема 7. Комунікації у 

комплексі маркетингу. Тема 8. Управління маркетинговою діяльністю.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів. 

Результати 

Знати: 

- сутність маркетингу та його основні групи функцій – маркетингові  

дослідження, розробку основних політик – товарну, цінову, політики 

розподілу та комунікацій, функції організації, планування та контролю 

маркетингової діяльності.  

Уміти:  

-  розробляти програму маркетингу залежно від цілей діяльності;  

-  формувати на підприємстві систему маркетингової інформації для  

збору, систематизації та аналізу первинної та вторинної інформації -  

бази для прийняття обґрунтованих маркетингових рішень;  

-  аналізувати фактори внутрішнього та зовнішнього середовища;  
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-  розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємозв'язку між  

елементами комплексу маркетингу.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння основних прийомів і принципів  

маркетингу, серед яких дослідження ринку та аналіз ринкових 

можливостей підприємства; розроблення стратегії і тактики маркетингової 

діяльності та прийняття рішень; організація маркетингової діяльності;  

-  використовувати нові концепції маркетингу, вивчати досвід 

маркетингової діяльності в розвинутих країнах світу та адаптувати теорію 

і практику маркетингу до умов вітчизняного ринку;  

-  застосовувати набуті знання для формування раціональних виробничих 

програм та оперативного реагування на ринкову ситуацію.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, лабораторних робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.08 

Дисципліна «Гроші і кредит», 5 семестр 

Зміст 

                                                 Змістовий модуль 1 

Тема 1. Сутність грошей та їх функції. Теорії грошей.  

Тема 2. Грошовий оборот та грошові потоки.  

Тема 3. Фінансовий ринок.  

Тема 4. Грошова система.  

Тема 5. Інфляція та грошові реформи.  

Тема 6. Ринок цінних паперів.  

                                                   Змістовий модуль 2 

Тема 7. Сукупність кредиту та кредитний механізм  

Тема 8. Кредитна система.  

Тема 9. Центральний банк та його роль в економіці.  

Тема 10. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи.  

Тема 11. Спеціалізовані кредитно – фінансові установи.  

Тема 12. Гроші та кредит у системі міжнародних відносин. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 

та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 
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СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

Результати 

Знати :  

- закономірності грошово – кредитного обігу в умовах ринкового 

господарства;  

- принципи та форми організації сучасної грошово – кредитної системи;  

- особливості вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і 

кредиту; 

 - характеристики ринку позикових капіталів, грошового обігу, банків та 

банківської діяльності;  

- функціонування спеціалізованих небанківських інститутів;  

- сутність методів, принципів та інструментів грошово – кредитної 

політики.  

Вміти :  

- орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово – 

кредитного характеру;  

- аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово 

– кредитному ринку;  

- прогнозувати майбутній розвиток грошово – кредитних відносин;  

- обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань 

монетарного характеру.  

Мати навички: застосовувати основні нормативни документи і закони 

України у сфері банківської діяльності, державному регулюванню ринку 

цінних паперів, про систему валютного регулювання і валютного 

контролю і т.д.; основні моделі грошових реформ та моделі сукупного 

грошового обороту та законом грошового обороту; основні види 

споживчих кредитів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

 

 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.09 

Дисципліна «Фінанси », 6 семестр 

Зміст 

                                             Змістовий модуль 1 

Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль  

Тема 2. Фінансова система  

Тема 3. Фінанси підприємницьких структур  

Тема 4. Податки і податкова системи України  

Тема 5. Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система  

Тема 6. Доходи і видатки державного бюджету  

                                             Змістовий модуль 2 

Тема 7. Фінанси місцевого самоврядування  

Тема 8. Державний кредит та державні цільові фонди  

Тема 9. Фінансова політика і фінансовий механізм  
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Тема 10. Фінанси населення  

Тема 11. Фінансовий ринок  

Тема 12. Страхування і страховий ринок  

Тема 13. Міжнародні фінанси 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 

та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

– Сутність фінансів, їх функції і роль;  

– Структуру інститутів фінансової системи України; 

– Теоретичні основи побудови бюджетної та податкової системи; 

– Особливості централізованих і децентралізованих фінансів;  

– Стан і перспективи розвитку страхового та фінансового ринку;  

– Цілі і завдання фінансової політики держави.  

Вміти:  

– Аналізувати процеси, що відбуваються у фінансовій сфері;  

– Визначати переваги і недоліки змін, що вносяться у законодавство;  

– Аналізувати основні макроекономічні показники розвитку держави;  

– Розраховувати основні показники у сфері децентралізованих фінансів; 

 – Визначати структуру ВВП та розраховувати її динаміку;  

– Орієнтуватися у податковому законодавстві України;  

– Аналізувати доходи і видатки бюджету Державного бюджету; 

 – Розраховувати питому вагу окремих податків у доходах бюджету;  

– Оцінювати ефективність форм регулювання ринкових відносин; 

 – Розробляти прогнозні показники подальшого розвитку для забезпечення 

економічної та політичної стабільності країни. 

 Мати навички користування нормативно-правовими актами щодо 

регулювання фінансової діяльності; оцінювання моделі фінансових 

відносин та особливості розподілу в них фінансових ресурсів; визначати 

інструменти грошово-кредитного регулювання і умови їх ефективного 

застосування; оцінювати сучасні тенденції розвитку грошово-кредитної 

системи, виявляти позитивні і негативні наслідки застосування фінансових 

інструментів адміністративного і ринкового регулювання політик. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, практичних занять,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 
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підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.10 

Дисципліна «Бухгалтерський облік і аудит », 6 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1.Облік на підприємствах транспорту 

Тема 1. Суть і характеристика бух обліку.  

Тема 2. Бухгалтерський баланс.  

Тема 3. Рахунки обліку та подвійний запис.  

Тема 4. Облік виробничих запасів.  

Тема 5. Облік заробітної плати.  

Тема 6. Облік не оборотних активів. 

Змістовий модуль 2. Основи бухгалтерської звітності. 

Тема 7. Облік витрат підприємства.  

Тема 8. Облік фінансового результату.  

Тема 9. Складання бухгалтерської звітності.  

Тема 10. Суть і предмет аудиту.  

Тема 11. Планування аудиторської перевірки.  

Тема 12. Аудиторський ризик.  

Тема 13. Помилка і шахрайство в аудиті. 

Тема 14. Аудиторські докази.  

Тема 15. Аудит фінансової звітності.  

Тема 16. Аудит касових операцій.  

Тема 17. Аудит фінансового стану з приводу банкрутства.  

Тема 18. Узагальнення результатів аудиту. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 

та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

Результати 

Знати:  

- основні інформаційні джерела аудиторської перевірки;  

- методи та прийоми аудиторських перевірок;  

- принципи формування аудиторських документів;  

- специфіку аудиторської перевірки по напрямкам;  

- законодавчо-нормативну базу та Міжнародні стандарти аудиту 

 Вміти:  
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- формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансової звітності 

та фінансовий стан підприємства;  

- проводити аудит фінансового стану з приводу банкрутства  

Мати навички: 

- оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних 

навичок проведення аудиту (незалежної перевірки систем обліку,  

внутрішнього контролю і фінансової звітності) та виконання аудиторських 

послуг та праці аудиторів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.11 

Дисципліна «Економіка праці і соціально-трудові відносини », 5 

семестр 

Зміст 

                                  Змістовий модуль 1 

Тема 1. Об‘єкт, предмет і завдання дисципліни.   

Тема 2. Трудові ресурси суспільства 

Тема 3. Трудовий потенціал суспільства 

Тема 4. Система соціально-трудових відносин 

Тема 5. Оцінка соціально-трудових відносин 

Тема 6. Сутність соціального партнерства 

Тема 7. Соціального партнерство і його розвиток в Україні 

Тема 8. Склад і структура ринку праці 

Тема 9. Механізм функціонування ринку праці  

Тема 10. Сегментація ринку праці  

Тема 11. Соціально-трудові відносини зайнятості 

Тема 12. Види безробіття та показники аналізу безробіття 

Компетентності 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 

пропозиції, зайнятості та безробіття. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати Знати: 
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-   сутність категорії "праця" та її характеристики, процес праці та форми 

його виявлення; 

 - поняття  «людські ресурси», ―трудові ресурси‖ та ―трудовий 

потенціал‖ суспільства; 

 - поняття «соціально-трудових відносин», складові системи соціально-

трудових відносин; 

- сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні 

ринкової економіки; 

 - складові ринку праці та його функціонування, регулювання ринку 

праці; 

- сутність, зміст, принципи та складові організації праці; 

- напрямки використання трудових ресурсів, продуктивність праці та 

показники її виміру; 

- сутність  заробітної плати та її структуру, механізм організації 

заробітної праці;  

- показники використання праці та методики їх планування; 

-  сутність, напрями, показники моніторингу соціально-трудової сфери; 

- цілі, завдання, структура Міжнародної організації праці (МОП) у 

сучасному світі; 

- зарубіжний досвід регулювання відносин у сфері зайнятості; 

Вміти: 

-  визначати та аналізувати структуру людських ресурсів; 

-  застосовувати методи регулювання соціально-трудових відносин в 

умовах становлення ринкової економіки; 

-   проводити оцінку стану соціального партнерства на підприємстві  та 

визначати напрями його розвитку; 

- проводити аналіз ринку праці; 

- визначати умови оплати праці в системі колективно-договірного 

регулювання соціально-трудових відносин; 

- визначати чинники, що впливають на рівень і динаміку заробітної 

плати; 

- проводити моніторинг соціально-трудової сфери; 

- застосовувати міжнародні трудові норми в Україні. 

Мати навички щодо управління працею та регулювання відносин у 

соціально-трудовій сфері; вирішення проблем економіки праці й 

соціально-трудових відносин. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 32  72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 
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Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.12 

Дисципліна «Міжнародна економіка », 5 семестр 

Зміст 

                                  Змістовий модуль 1 

Тема 1. Міжнародна економіка як наука 

Тема 2. Середовище міжнародної економічної діяльності 

Тема 3. Міжнародна економічна інтеграція 

Тема 4. Міжнародна торгівля 

Тема 5. Міжнародні інвестиції 

Тема 6. Міжнародний кредит  

                                  Змістовий модуль 2 

Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили 

Тема 8. Світова валютна система 

Тема 9. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

Тема 10. Глобалізація та економічний розвиток 

Тема 11. Міжнародний бізнес 

Тема 12. Міжнародна економічна політика України 

Компетентності 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

Результати 

Знати: 

  особливості сучасної міжнародної економіки, якими є провідні 

тенденції її функціонування та розвитку;  

 суть і форми сучасних міжнародних економічних відносин, які 

відбуваються на зламі ХХ та ХХІ століть;  

 закономірності становлення та поглиблення міжнародних економічних 

відносин і формування єдиного економічного простору – світового 

господарства; 

 специфіку формування і функціонування спеціальних економічних зон 

та єврорегіонів; 

 особливості розвитку господарського співробітництва країн світового 

співтовариства; 

 закономірності розвитку глобальних економічних та соціальних 

процесів, які зумовлюють взаємозв‘язок та взаємозалежність національних 

господарств, політичних, економічних і соціальних систем; 

 засади зовнішньо-торговельної, валютно-кредитної та виробничо-

інвестиційної політики в умовах розвитку світового господарства; 

 нові принципи конкуренції і перспективні сфери та форми взаємодії 
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економіки України зі світовою економікою. 

Вміти: 

 аналізувати економічні відносини та дію економічних законів на 

міжнародному рівні; 

 знаходити і визначати шляхи адаптації та пристосування «західного» 

досвіду до умов України та реалізувати намір інтегруватися до системи 

міжнародних економічних відносин; 

 визначати сприятливі перспективи щодо посилення ефективності 

економіки України за рахунок оптимального використання переваг 

світогосподарського та міжнародного поділу праці; 

мати навички співставляти позитивні та негативні наслідки міжнародних 

економічних процесів для України 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32  116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 
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Шифр, назва Шифр за ОПП: ПП.Н.14 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.13 

Дисципліна «Статистика », 5 семестр 

 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Статистичне спостереження, зведення, групування та обробка 

статистичних даних. 

 

Тема 1. 
 Предмет і метод статистики 

Тема 2. Статистичне спостереження 

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних 

Тема 4. Абсолютні та відносні величини, графічний спосіб зображення їх.  

Тема 5. Середні величини і показники варіації 

Змістовий модуль 2. Визначення динаміки суспільних явищ, тенденції і закономірності їх 

розвитку, виявлення дії впливу окремих факторів їх розвитку.  

Тема 6. Вибіркові спостереження 

Тема 7. Ряди динаміки 

Тема 8. Вимірювання взаємозв‘язку, аналіз складних суспільних явищ і виявленн 
  дії 

окремих факторів на 
 їх розвиток.  

Тема 9. Індекси  
 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки 

на мікро- та макрорівні. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

 

- основи статистичного дослідження, зведення та групування матеріал 
 в статистичного 

спостереж 
 ння, виявлення зв'язків між окремими явищами та процесами, встановлення його 

структури, узагальнюючі статистичні показники, динаміку суспільних явищ, тенденцій і 

закономірностей їх розвитку.  

Уміти: 

- проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі  

показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти  

закономірності й тенденції розвитку досліджуваних явищ. 

Мати навички: 

- самостійної роботи з масовими статистичними даними і забезпечити  

створення теоре
 ичної бази
 для наукового пошуку в курсовій та дипломній роботі.  
 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 
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дисципліни, 

семестр 

Дисципліна «Основи безпеки людини », 2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль I. Основи системи безпеки життєдіяльності людини. 

Правові та організаційні основи безпеки. 

Тема 1. Безпека людини в Україні 

Тема 2. Категорійно-понятійний апарат 

Тема 3. Основи фізіології, гігієни праці та виробнича санітарія. 

Тема 4 Організація безпечних умов праці на підприємстві 

Тема 5. Безпека виробничого обладнання та процесів, піднімально- 

транспортних машин та механізмів. 

Тема 6. Електробезпека 

Тема 7. Пожежна безпека 

Тема 8. Радіаційна безпека 

Тема 9. Хімічна небезпека 

Змістовий модуль 2. Державне управління безпекою людини, нагляд та 

громадський контроль. 

Тема 10. Застосування ризик-орієнтованого підходу 

Тема 11. Менеджмент небезпеки, правове забезпечення та структура 

захисту населення та АТО у НС  

Тема 12. Управління силами та засобами ОГ під час НС 

Тема 13. Соціальне та економічне значення охорони праці 

Тема 14. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань  

Тема 15. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та 

аварій 

Тема 16 Відшкодування потерпілим 

Тема 17. Порядок надання допомоги постраждалим особам.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності людини  

в умовах повсякденного життя, а також в умовах надзвичайних ситуацій, 

здобуті на основі вивчення структури, змісту і взаємозвязку 

житєдіяльності людини із середовищем праці й проживання;  

-  основні поняття у галузі безпеки людини, їх терміни та визначення;  

-  основні законодавчі та нормативні акти з питань людини, а також їх  

основні положення;  
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-  систему державного управління безпекою людини, організацією  

охорони праці на підприємстві, функції та повноваження органів  

нагляду і контролю;  

-  основи фізіології гігієни праці та виробничої і побутової санітарії;  

-  порядок та необхідність прийняття рішення щодо захисту  

співробітників і громадськості від можливих захворювань та аварій на 

виробництві, катастроф і стихійних лих та надзвичайних ситуацій. А 

також заходів для ліквідації їх наслідків.  

-  методи аналізу та заходи щодо профілактики виробничого травматизму, 

професійних захворювань і аварій на виробництві.  

Вміти:  

- ідентифікувати потенційні небезпеки, розпізнавати їх вид, визначати  

величину та ймовірність їх впливу на організм людини та навколишнє 

середовище;  

-  обґрунтовувати і застосовувати практичні навички щодо захисту 

життєдіяльності людини від шкідливого і небезпечного впливу шкідливих 

параметрів середовища проживання та виробництва, а також вражаючих 

факторів, осередків ураження у надзвичайних ситуаціях із застосуванням 

сучасних технологій;  

-  надати першу долікарську медичну допомогу потерпілому;  

-  на основі діючих законодавчих нормативно-правових актів забезпечити 

соціальний захист осіб, які потерпіли від нещасних  

випадків, професійних захворювань та надзвичайних ситуацій.  

Мати навички:  

-  набуття студентами знань, умінь та компетенцій для здійснення  

ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального 

управління безпекою на об‘єктах господарської, економічної науково-

освітньої та культурної діяльності, формування у студентів 

відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення 

необхідності обов‘язкового виконання в повному обсязі всіх заходів 

гарантування безпеки на робочих місцях та в побуті.  

-  поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 32   72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.15 

Дисципліна «Регіональна економіка », 2 семестр 

Зміст 

                                                 Змістовий модуль 1 

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних 

сил та формування економіки регіонів 

Тема 3. Економічне районування та територіальна організація 
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господарства 

Тема 4. Регіон в системі територіального поділу праці 

Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики 

Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики  

Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація 

в ринкових умовах 

                                                  Змістовий модуль 2 

Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал України 

Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх 

розвитку і розміщення 

Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-

економічних систем 

Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 

Тема 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в 

європейські та інші світові структури 

Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та 

напрямів економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 

та аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

Результати 

Знати:  

- зміст економічних категорій; взаємозв'язок понять та показників; 

- господарський механізм функціонування на рівні місцевого 

самоврядування;  

- механізм розміщення продуктивних сил;  

- методи кількісної і якісної оцінки економічних явищ;  

- шляхи підвищення ефективності використання потенціалу території. 

Вміти:  

- кількісно оцінювати явища й визначати тенденції зміни показників; 

-  економічно обґрунтовувати технічні та організаційні рішення;  

- розрахувати величину потенціалу території;  

- вибрати ефективні виробничі, технологічні та проектні рішення, що 

забезпечували б інтенсифікацію і підвищення ефективності розміщення 
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продуктивних сил; 

-  виконувати економічний аналіз виробничо-господарської діяльності на 

рівні регіонів, виявляти резерви підвищення ефективності та 

використання трудових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів. 

Мати навички аналізу сучасного стану регіонального розвитку 

економіки, територіальної і галузевої структури господарського 

комплексу, а також оцінки об’єктивної необхідності раціонального 

використання всіх видів ресурсів і охорони навколишнього середовища. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32 116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.16 

Дисципліна «Економіка та організація інвестиційної та інноваційної 

діяльності », 6 семестр 

Зміст 

                                              Змістовий модуль 1 

Тема 1. Сутність і характеристика інноваційних процесів та інноваційної 

діяльності  

Тема 2. Еволюція теорій інновацій і сучасні тенденції розвитку 

інноваційних теорій  

Тема 3. Особливості створення інновацій і формування попиту на них  

Тема 4. Інноваційна політика підприємства  

Тема 5. Інноваційний потенціал підприємства  

Тема 6. Комплексна підготовка виробництва  

                                               Змістовий модуль 2 

Тема 7. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства  

Тема 8. Управління інноваційними процесами  

Тема 9. Інфраструктура інноваційної діяльності  

Тема 10. Завдання і джерела фінансування інноваційних процесів  

Тема 11. Моніторинг інновацій  

Тема 12. Економічне оцінювання інноваційних проектів  

Тема 13. Державне регулювання інноваційної діяльності  

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 
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вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Результати 

Знати:  

-заходи державного регулювання та стимулювання інноваційної 

діяльності 

- можливості і принципи роботи сучасних інноваційних підприємств;  

-сутнісні характеристики інноваційних процесів; етапи інноваційної 

діяльності; моделі інноваційного процесу.  

Вміти:  

-на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими 

професійної діяльності виявляти тенденції розвитку інноваційних 

процесів; 

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими 

професійної діяльності виявляти сутнісні характеристики інноваційних 

процесів;  

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими 

професійної діяльності оцінювати організаційні форми реалізації 

інновацій; 

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими 

професійної діяльності оцінювати організаційні форми реалізації 

інновацій. 

Мати навички виявляти тенденції розвитку інноваційних процесів, їх 

сутністні характеристики, особливості інноваційної діяльності, а також 

вивчення економічної теорії інноваційної сфери діяльності підприємств й 

організацій різних форм власності для досягнення технічного і товарного 

лідерства, зокрема, обґрунтування необхідності та ефективності широкого 

застосування результатів наукових досліджень, технологічно гнучких 

виробництв, пошуків джерел фінансування інноваційних проектів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 32  86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.17 

Дисципліна «Стратегія підприємства », 5 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Стратегія підприємства, основні етапи її розробки.  

Тема1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепції  

Тема 2. Визначення місії та цілей  

Тема 3. Стратегічний контекст підприємства  

Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства  
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Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства  

Тема 6. Стратегії бізнесу  

Тема 7. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства  

Тема 8. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства  

Змістовий модуль 2. Види стратегій підприємства, умови їх застосування  

Тема 9. Корпоративна стратегія підприємства  

Тема 10. Матричні методи формування корпоративної стратегії 

підприємства  

Тема 11. Альтернативність у стратегічному виборі  

Тема 12. Декомпонування корпоративної стратегії  

Тема 13. Загальна характеристика функціональної стратегії. 

 Тема 14. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності 

підприємства  

Тема 15. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління 

в Україні  

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 

та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-економічну сутність категорії «стратегія підприємства», ієрархію 

стратегічного набору та основні типи стратегій;  

-принципи та етапи розробки стратегічного набору підприємства;  

-структуру чинників зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємства і механізм їх впливу на процес прийняття та реалізації 

стратегічних рішень; 

 -поняття та сутність моделей сучасної конкуренції, особливості 

визначення конкурентних стратегій;  

-SWOT-аналіз та особливості його застосування;  

-матричні методи стратегічного аналізу; -особливості процесу розробки та 

реалізації стратегічного набору для диверсифікованих компаній.  

Вміти:  

-формулювати місію і стратегічні цілі підприємства;  

-аналізувати зовнішні чинники впливу і діагностувати стан внутрішнього 

середовища підприємства з метою розробки ефективної стратегії 

розвитку;  

-аналізувати стратегічні альтернативні варіанти розвитку конкурентного 

підприємства і здійснювати вибір найбільш прийнятного з них;  

-визначати конкурентні переваги підприємства і розробляти напрями їх 
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вдосконалення;  

-виходячи з обраної загальної та конкурентної стратегій, визначати 

систему функціональних, ресурсних і продуктових стратегій;  

-розробляти заходи щодо забезпечення якісного процесу прийняття 

стратегічних рішень. 

Мати навички обґрунтування та розробки стратегічного набору 

підприємства 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.18 

Дисципліна «Проектний аналіз », 8 семестр 

Зміст 

                                                Змістовий модуль 1 

Тема 1. Суть і зміст проектного аналізу  

Тема 2. Концепція проекту  

Тема 3. Життєвий цикл проекту  

Тема 4. Концепція затрат і вигод у проектному аналізі  

                                                Змістовий модуль 2 

Тема 5. Цінність грошей у часі  

Тема 6. Урахування впливу інфляції на грошові потоки від проекту  

Тема 7. Функціональні аспекти проектного аналізу  

Тема 8. Оцінка інвестиційних проектів. Аналіз беззбитковості проекту. 

Методи оцінки ефективності інвестування  

Тема 9. Оцінка проектного ризику 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 

та аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

Результати Знати:   
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-складові проекту та фази його життєвого циклу; 

  основну термінологію проектного аналізу; 

методи обґрунтування ефективності проекту. 

Вміти :  аналізувати ефективність проектів з урахуванням різних чинників: 

часу, інфляції, змін макро- та мікросередовища та ін.;  визначати 

показники беззбитковості проекту та виконувати порівняння 

альтернативних проектів;  оцінювати проектні ризики. 

Мати навички:  опанування методами оцінки затрат і вигод 

проекту;методами оцінки ефективності та визначення беззбитковості 

проекту 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 26 26  98 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 8 семестрі 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.19 

Дисципліна «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання 

ризиків », 7,8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень 

Тема 2. Особливості прийняття рішень господарської діяльності 

Тема 3. Методичні основи розроблення та обгрунтування господарських 

рішень. 

Змістовий модуль 2. 

Тема 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької 

діляьності 

Тема 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських 

рішень 

Тема 6. Обгрунтування інвестиційних і фінансових рішень. 

Тема 7. Оцінювання підприємницьких ризиків 

Тема 8. Основи ризик-менеджменту 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 
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та аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

Результати 

Знати:  

- основні поняття й категорії обґрунтування господарських рішень та 

оцінки підприємницьких ризиків 

- сучасні методи й моделі розроблення, обґрунтування та прийняття 

господарських рішень;  

-основні принципи й підходи до обґрунтування господарських рішень в 

умовах невизначеності та ризику; 

- методичні основи кількісного та якісного аналізу підприємницьких 

ризиків;  

-теоретичні аспекти ризик-менеджменту та напрями регулювання 

підприємницьких ризиків.  

Вміти:  

-визначати оптимальні форми подання та реалізації господарських рішень;  

-розробляти й обґрунтовувати господарські рішення на основі комплексу 

методів і моделей, системи показників економічного обґрунтування 

рішень;  

-обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішення в умовах 

невизначеності та ризику;  

-аналізувати ефективність інвестиційних і фінансових рішень;  

-здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання ризику, 

використовуючи комп‘ютерну техніку та програмно-математичні 

комплекси;  

-визначати напрями та методи регулювання господарських ризиків на 

підприємстві. 

Мати навички щодо обґрунтування господарських рішень з різним 

ступенем невизначеності та ризику 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 29 42  109 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 7 семестрі Екзамен у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.20 

Дисципліна «Оцінка потенціалу підприємства », 5 семестр 

Зміст 

                                                   Змістовий модуль 1 

Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства  

Тема 2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства  

Тема  3.  Формування  потенціалу  підприємства:  поняття  і  загальна 

модель  

Тема 4. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства  

Тема 5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства  

Тема 6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства  

Тема 7. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства  
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                                                    Змістовий модуль 2 

Тема 8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд  

Тема 9. Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання  

Тема 10. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання  

Тема 11. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання  

Тема 12. Оцінювання вартості бізнесу  

Тема 13. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства  

Тема  14. Розвиток підприємства:  зміст,  сучасні концепції  та передумови  

Тема 15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку 

підприємства та його потенціалу  

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Результати 

Знати: 

основні поняття та категорії дисципліни, на основі системного розуміння 

та взаємозв‘язків із суміжними дисциплінами; 

закономірності, принципи і особливості формування, розвитку та оцінки  

потенціалу підприємства; 

методологію  і  прикладний  інструментарій  оцінювання  ринкової 

вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів. 

Вміти: 

- формувати й обробляти необхідну інформаційну базу щодо оцінки 

потенціалу підприємства та оцінки його конкурентоспроможності; 

- проводити оцінку потенціалу різними методами; 

- формувати перелік основних переваг і проблем, що потребують 

вирішення; 

Мати навички на основі аналізу економічної ситуації на підприємстві та 

оцінки його потенціалу, визначати напрямки його розвитку, оптимальну 

стратегію підприємства. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 
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підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 5 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.21 

Дисципліна «Національна економіка », 4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи розвитку національної економіки 

Тема 1. Потенціал національної економіки 

Тема 2. Структура національної економіки  

Тема  3. Розвиток національної економіки  

Змістовий модуль ІІ. Державне управління розвитком національної 

економіки 

Тема 3. Роль держави в національній економіці  

Тема 4. Організація державного управління національної економіки 

Тема  5.Фінансовий сектор національної економіки 

Тема6. Прогнозування національної економіки 

Тема7. Програмування національної економіки 

Змістовий Змістовий модуль ІІІ. Стратегія розвитку національної 

економіки України  

Тема 8. Регіональний розвиток національної економіки 

Тема 9. Соціальна спрямованість національної економіки  

Тема 10. Взаємодія національної економіки з екологією  

Тема 11. Національна економіка у глобальному середовищі 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та 

напрямів економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 

та аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 

організацій та установ. 

Результати 

Знати:  

- ключові показники, що характеризують параметри реальної економіки та 

її ефективність;  
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- основні інструменти, норми та правила, що регулюють процеси 

функціонування та розвитку національної економіки;  

- соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні наслідки функціонування 

національної економіки. 

Вміти: 

- аналізувати потенціал та ефективність реальної економіки; • 

- визначати роль окремих інструментів та організаційних механізмів у 

регулюванні економічного розвитку; •  

- оцінювати соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні наслідки 

функціонування національної економіки. 

Мати навички аналізу з питань, які відображають умови та результати 

функціонування і розвитку господарського комплексу країни.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 32  86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.22 

Дисципліна «Психологія та професійна етика», 4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Основи психології та професійної етики.  

Тема 2. Функція, види, структура ділового спілкування.  

Тема 3. Спілкування як комунікація.  

Тема 4. Ділове спілкування як взаємодія.  

Змістовий модуль 2. 

 Тема 5. Сприймання і розуміння людьми один одного.  

Тема 6. Конфлікти та шляхи їх розвязання.  

Тема 7. Психологічні особливості успішного спілкування. 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

Результати 

Знати:  

-предмет, завдання і методи психології ділового спілкування; 

-функції, види та структуру ділового спілкування; 

-особливості спілкування у малих групах; 

-соціально-психологічні проблеми керівництва; 

-види конфліктів та шляхи їх розв‘язання. 

 Вміти:  
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-самостійно проводити дослідження індивідуально-психологічних якостей 

особистості та міжособистісних взаємин; 

-самостійно проводити аналіз існуючих ситуацій ділового спілкування; 

-самостійно обирати засоби спілкування та способи впливу на партнера по 

спілкуванню; 

-самостійно обирати та проводити різні форми колективного обговорення 

питань; 

Мати навички:  

-розробляти стратегії поведінки у конфліктній ситуації; 

-розробляти шляхи формування власного ефективного спілкування та 

переборення труднощів у міжособистісній взаємодії. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 32 - 16 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.23 

Дисципліна «Господарське право », 4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Поняття господарського права.  

Тема 2. Державна реєстрація суб‘єктів господарювання.  

Тема 3. Державне регулювання господарської діяльності.  

Тема 4. Правове становище підприємств.  

Змістовий модуль 2. 

 Тема 5. Правовий статус господарських товариств.  

Тема 6. Правові засади захисту економічної конкуренції.  

Тема 7. Господарські зобов‘язання, договори та відповідальність. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 

та аналітичних звітів. 

Результати 

Знати:  

- основні положення господарського права, господарських правовідносин 

та господарського законодавства 

 - порядок створення, діяльності та припинення суб‘єктів господарювання;  

- види засобів державного регулювання господарської діяльності;  

- особливості правового статусу різних видів підприємств; 

 - види господарських товариств, особливості їх статусу, спільні та 
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відмінні риси;  

- види порушень законодавства про економічну конкуренцію та види 

юридичної відповідальності за порушення конкурентного законодавства; 

 - поняття, види та підстави виникнення господарських зобов'язань;  

- поняття та ознаки господарського договору; 

 - поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності 

 Вміти:  

- користуватися нормативно-правовими актами;  

- безпомилково визначати, який саме нормативний документ регламентує 

конкретні ситуації в процесі господарської діяльності;  

- вирішувати задачі, посилаючись на норми законодавства;  

- складати різні типи господарських документів.  

Мати навички:  

- демонструвати знання та розуміння основ планування й організації 

управління на підприємстві.  

- поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.24 

Дисципліна «Основи екології та економіка природокористування », 3 

семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Науково-методичні засади екології та економіки 

природкористування 

Тема 1. Управління природоохоронною діяльністю та характеристика 

джерел забруднення довкілля.  

Тема 2. Система екологічного менеджменту транспортних потоків.  

Тема 3. Екологічна оцінка транспортних систем міст за викидом 

шкідливих речовин транспортними потоками 

Тема 4. Визначення показників екологічної оцінки двигунів транспортних 

засобів та інтенсивності шкідливих викидів від транспортних потоків.  

Змістовий модуль 2. Система організації управління природоохоронною 

діяльністю стаціонарних джерел забруднення. 

Тема 5. Визначення концентрації токсичних компонентів в атмосферному 

повітрі та розробка комплексу заходів щодо покращення екологічної 

ситуації довкілля. 

 Тема 6. Міжнародні стандарти серії ISO 14000 як основа систем 

управління природоохоронною діяльністю і аудиту (EMAS). Їх 

призначення та перспективи застосування.  

Тема 7. Система організації управління природоохоронною діяльністю 

підприємства /організації/.  

Тема 8. Нормативно-правові основи управління природоохоронною 

діяльністю. 
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Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

- теоретичні положення та методологічні основи природоохоронної 

діяльності 

 - основні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення. 

 - завдання сучасної науки про раціональне природокористування, методи, 

проблеми й перспективи;  

- основи управління елементами природного середовища;  

- принципи, форми та методи управління природоохоронною діяльністю;  

- нормативно-правові основи екологічного менеджменту;  

- основних етапів методики екологічної оцінки природного середовища.  

Уміти: - уміти продемонструвати знання та розуміння основних підходів 

до застосування методів планування, прогнозування, спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації економічних об‘єктів;  

- уміти продемонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про 

основні принципи й методи управління, а також підготовку, прийняття та 

реалізацію оптимальних управлінських рішень;  

- уміння організовувати матеріально  

- уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і 

формулювати рекомендації в межах своєї компетенції та приймати 

оптимальні технічні, технологічні і проектні рішення, направлені на 

підвищення екологічної безпеки.  

Мати навички: - визначати екологічні аспекти діяльності підприємств та 

інших техногенних об‘єктів та розробляти програми екологічних дій 

спрямованих на покращення стану довкілля 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 - 16 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 3 семестрі 

 

 

Шифр, назва Шифр за ОПП: ПП.Н.25 
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дисципліни, 

семестр 

Дисципліна «Правове забезпечення діяльності підприємства », 8 

семестр 

Зміст 

                                                       Змістовий модуль 1 

Тема 1. Поняття, предмет та метод підприємницького права.  

Тема 2. Джерела підприємницького права.  

Тема 3. Суб‘єкти підприємницької діяльності. Легалізація суб‘єктів 

підприємницької діяльності.  

Тема 4. Ліцензування підприємницької діяльності.  

Тема 5. Патентування та сертифікація підприємницької діяльності.  

Тема 6. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.  

                                                        Змістовий модуль 2 

Тема 7. Особливості припинення підприємницької діяльності.  

Тема 8. Договори у підприємницькій діяльності.  

Тема 9. Правове регулювання ринку фінансових послуг.  

Тема 10. Нормативно-правове регулювання монополізму та конкуренції у 

підприємницькій діяльності..  

Тема 11. Контроль за здійсненням підприємницької діяльності.  

Тема 12. Юридична відповідальність у підприємницькому праві 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 

та аналітичних звітів. 

Результати 

Знати:  

- основи законодавства у сфері здійснення підприємницької діяльності;  

- основні елементи механізму правового регулювання підприємницької 

діяльності;  

- порядок та сутність легалізації суб‘єктів підприємницької діяльності;  

- види, порядок укладення ті підстави розірвання договорів;  

- ліцензування господарської діяльності;  

- особливості здійснення патентування та сертифікації підприємницької 

діяльності;  

- особливості юридичної відповідальності у сфері підприємницької 

діяльності. Вміти :  

- застосовувати чинне законодавство, аналізувати його недоліки;  

- приймати обґрунтовані рішення у сфері управління, організації 

підприємницької діяльності;  

- вирішувати проблемні ситуації;  

- застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань 

та конкретних професійних ситуацій.  

Мати навички: - користуватися нормативно-правовими актами щодо 

здійснення підприємницької діяльності. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13 - 26 51 

Форми СРС Підготовка до лекцій, заліку. 
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Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.26 

Дисципліна «Митна справа », 8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теорія митого регулювання та основи митної справи 

в Україні 

Тема 1. Вступ до митної справи 

Тема 2. Тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 

Тема 3. Митні режими 

Тема 4. Митна вартість 

Тема 5. Оподаткування зовнішньоекономічних операцій 

Змістовий модуль 2. Практичні заходи щодо митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

Тема 6. Перевезення, зберігання і розпорядження товарами, що 

перебувають під митним контролем 

Тема 7. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 

переміщуються через митний кордон фізичними особами 

Тема 8. Митне оформлення 

Тема 9. Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення 

товарів із застосуванням митної декларації 

Тема 10. Відповідальність за порушення митних правил 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів 

та аналітичних звітів. 

Результати 

Знати:  

 теоретичні та організаційні засади митної справи; 

 -порядок переміщення товарів через митний кордон України порядок 

нарахування та стягнення податкових платежів, які виникають при 

переміщенні товарів через митний кордон України 

- порядок митного оформлення товарів;  

- відповідальність за порушення митних правил.  

Вміти: 

- здійснювати митне оформлення товарів;  

- нараховувати податки та збори які виникають при переміщенні товарів 

через митний кордон України;  

- обчислювати суми штрафних санкцій за порушення митних правил;  
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- вирішувати дискусійні питання щодо митного законодавства, критично 

його осмислювати та розробляти пропозиції щодо його удосконалення. 

Мати навички нарахування та стягнення податкових платежів, які 

виникають при переміщенні товарів через митний кордон України. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13 - 26 51 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.27 

Дисципліна «Економіка і організація міжнародних перевезень », 7 

семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. Транспортні перевезення у зовнішньоекономічній 

діяльності 

Тема 1 Предмет, значення, завдання і структура викладання дисципліни 

―Міжнародні перевезення‖  

Тема 2 Транспортні операції у ЗЕД  

Тема 3 Транспортні умови контрактів купівлі-продажу 

Тема 4 Організація міжнародних перевезень водним транспортом  

Тема 5 Організація міжнародних перевезень автомобільним транспортом  

Тема 6 Організація міжнародних перевезень залізничним транспортом  

Тема 7 Організація міжнародних перевезень повітряним транспортом  

Тема 8 Організація міжнародних перевезень трубопровідним транспортом 

Змістовий модуль ІІ. Організаційні схеми міжнародних перевезень 

Тема 9 Міжнародні контейнерні перевезення  

Тема 10 Транзитні перевезення  

Тема 11 Транспортно-логістичні системи світу 

Тема 12 Ліцензування, страхування на транспорті  

Тема 13 Визначення ціни транспортних перевезень  

Тема 14 Україна в системі міжнародних перевезень 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

Результати Знати:  
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-основи організації та методику розрахунку роботи автобусів на маршруті,  

-аналітичі та графічні методи розрахунку витрат на маршруті та основи 

оформлення супровідної документації. 

Вміти:  

- застосовувати методику розрахунків техніко-експлуатаційних показників 

роботи автобусів;  

- здійснювати формування статей витрат і їх обгрунтування;  

- узагальнювати загальні принципи державного регулювання транспортної 

діяльності в умова міжнародного автомобільного ринку 

Мати навички послідовного проведення розрахунку експлуатаційних 

витрат з урахуванням розподілу рухомого складу за видами і технологіями 

перевезень 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

165 32 - 32 101 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, екзамен. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 7 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.28 

Дисципліна «Логістика», 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади логістики 

Тема 1. Сутність, мета та завдання логістики.  

Тема 2. Основні правила логістики та її функції.  

Тема 3. Логістичні потоки, види, їх характеристика.  

Тема 4. Логістичні операції та їх класифікація.  

Тема 5. Логістичні ланцюги та їх характеристика.  

Тема 6. Логістичні системи та їх характеристика.  

Змістовий модуль 2. Організація закупівель та забезпечення виробничої 

діяльності на підприємствах 

Тема 7. Основні завдання та функції логістики закупівель.  

Тема 8. Організація процесу вибору постачальника.  

Тема 9. Визначення основних показників замовлення.  

Тема 10. Сутність та завдання виробничої логістики.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 
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підготовки аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 

Результати 

Знати: - основні логістичні поняття та визначення;  

- концептуальні основи та сфери використання логістики;  

- функціональні та інтегровані області логістики, особливості управління 

матеріальними потоками в них;  

- джерела виникнення логістичних витрат; - підходи до оцінки 

ефективності функціонування логістичної системи.  

Уміти:  

- уміння продемонструвати знання та розуміння основ планування й 

організації управління на підприємстві;  

- використовувати базові знання з логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях;  

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і 

управління ланцюгами постачань. 

Мати навички:  

- визначати продуктивність, результативність та ефективність логістичної 

діяльності підприємства;  

- аналізувати економічні проблеми і процеси, які відбуваються в 

суспільстві, прогнозувати можливий їх розвиток;  

- характеризувати основні положення концепцій управління ланцюгами 

поставок; - уміння користуватися нормативно-правими актами у сфері 

економіки, використання основних положень міжнародних конвенцій, 

угод тощо, до яких приєдналась Україна.  

Мати навички:  

- здатність аналізувати економічні проблеми і процеси, які відбуваються в 

суспільстві, прогнозувати можливий їх розвиток у майбутньому;  

- здатність використовувати нормативно-правові документи у 

господарській діяльності;  

- здатність працювати в команді, готовність до міжособистісної взаємодії;  

- здатність працювати у міжнародному контексті;  

- здатність виявляти ініціативу, генерувати нові ідеї (креативність) 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 3 семестрі 
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Вибіркові дисципліни 

4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 

 Блок ЕП (освітня програма "Економіка підприємства") 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 01 
Дисципліна «Планування і контроль на підприємстві», 7 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 Системна характеристика планування діяльності 

підприємства. 

Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення на 

підприємстві 

Тема 2. Система планів підприємства 

Тема 3 Маркетингові дослідження і планування збуту продукції 

Тема 4. Виробництво продукції 

Тема 5 Оперативно-календарне планування 

Змістовий модуль 2. Планування ресурсного забезпечення діяльності 

підприємства. 

Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 

Тема 7 Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю 

Тема 8 Персонал і оплата праці 

Тема 9 Виробнича інфраструктура 

Тема 10 Витрати виробництва 

Тема 11 Фінансове планування на підприємстві 

Тема 12 Організаційно-технічний розвиток 

Тема 13 Бізнес-планування 

Компетентності 

Інтегральна компетентність: Здатність визначати та розв‘язувати складні 
економічні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та 
управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах 
невизначеності. 
Загальні компетентності: 
ЗК1 Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї.. 
ЗК 5Здатність чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців 
наукову інформацію та свої висновки;  
ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК7 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні компетенції:  
СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну діяльність. 
СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та 
моделі для вирішення економічних задач. 
СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних 
для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 
підготовки аналітичних звітів. 
СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 
управлінської, облікової інформації для складання службових документів 
та аналітичних звітів. 
СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку 
суб‘єктів господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 
організацій та установ. 
СК16.Здатність разробляти заходи з формування й викоримстання 
виробничого потенціалу підприємства, всіх видів ресурсів за різними 
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сферами діяльності підприємства 
СК 17. Здатність оцінювати вплив та враховувати зовнішні та внутрішні 
фактори при плануванні діяльності та разробці стратегій розвитку 
підприємства; 
СК18. Здатність розробляти та обгрунтовувати заходи та проектнів 
рішення с покращення результативності діяльності підприємства в умовах 
невизначеності та ризику 

Результати 

знати:  

основні вимоги до процесу планування та типову структуру планів 

підприємства; 

 процес планування на підприємстві, основи контролю та регулювання;  

схему аналізу ефективності використання фінансових планів. 

вміти:  

вирішувати практичні задачі по плануванню виробництва, збуту і 

контролю продукції, ресурсного забезпечення, фінансових потреб,  

розробити бізнес-план розвитку підприємства.  

використовувати різноманітні форми фінансування підприємств,  

планувати ефективну роботу фінансів на підприємстві з врахуванням 

організаційно-правової форми власності та організаційно-економічної 

форми господарювання.  

розробляти типові плани щодо економічного і соціального розвитку 

підприємства та здійснювати оптимізацію виробничої програми. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32 16  72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 7 семестрі 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 02 
Дисципліна «Управління витратами на підприємствах транспорту», 7 

семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 Теоретичні засади витрат 

Тема 1. Поняття та сутність витрат 

Тема 2. Склад і характеристика витрат 

Тема 3 Методологія розрахунку собівартості продукції (послуг) 

Змістовий модуль 2. Управління витратами 

Тема 4. Планування витрат 

Тема 5 Нормування і прогнозування витрат 

Тема 6. Контроль в управлінні витратами 

Тема 7 Особливості системи управління витратами на транспорті 

Тема 8 Калькулювання в системі управління витратами 

Тема 9 Облік та аналіз витрат 

Компетентності 

Інтегральна компетентність: Здатність визначати та розв‘язувати складні 
економічні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та 
управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах 
невизначеності. 
Загальні компетентності: 



72 

ЗК1 Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї.. 
ЗК 5Здатність чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців 
наукову інформацію та свої висновки;  

ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК7 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні компетенції:  
СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну діяльність. 
СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та 
моделі для вирішення економічних задач. 
СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних 
для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 
підготовки аналітичних звітів. 
СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 
економетричних моделей соціально-економічні процеси. 
СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 
управлінської, облікової інформації для складання службових документів 
та аналітичних звітів. 
СК16.Здатність разробляти заходи з формування й викоримстання 
виробничого потенціалу підприємства, всіх видів ресурсів за різними 
сферами діяльності підприємства 

Результати 

Знати: 

- теоретичні основи управління витратами; 

- основі складові, принципи і функції управління витратами та їх 

взаємодію; 

- склад і характеристику витрат і напрямки їх формування; 

- різновиди та характеристику центрів відповідальності витрат; 

- поняття, види та методику калькулювання витрат; 

- сутність та структуру планування витрат та методику його 

розрахунку; 

- практичне значення обліку та аналізу витрат на підприємстві; 

- методологію розрахунку собівартості продукції (послуг); 

- розрізняти напрямки контролю в управлінні витратами та їх 

специфіку; 

- технологію прийняття господарських рішень в системі управління 

витратами 

- основні вимоги до управління витратами на забезпечення якості 

продукції (послуг); 

Вміти: 

- розуміти та оцінювати складну систему принципів та методів 

управління витратами; 

- розрізняти витрати за структурою та характером реагування; 

- проводити планування, нормування і прогнозування витрат ; 

- аналізувати ключові проблеми регулювання витрат підприємства; 

- обґрунтовувати необхідність обліку і калькулювання собівартості 

за напрямками витрат; 

- проводити розрахунки собівартості продукції (послуг) для 

максимізації прибутку підприємства; 

- виконувати облік та аналіз витрат за місцями їх виникнення та 

відхиленням від центрів витрат; 

- розуміти методику управління різними видами витрат 
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підприємства; 

- розробляти методичні підходи до системного управління витратами 

на підприємствах авіаційної галузі; 

- застосовувати заходи щодо ефективності проведення контролю за 

управлінням витратами; 

- обґрунтовувати напрямки та методи організації прийняття 

господарських рішень в системі управлінні витратами;  

- виконувати різноманітні завдання для аналізу та оптимізації 

управління витратами та ефективності виробництва; 

- визначати витрати на забезпечення якості продукції (послуг); 

- володіти методикою комплексного управління витратами у 

сучасних ринкових умовах в Україні.. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32 16  72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 7 семестрі 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 03 
Дисципліна «Інформаційні системи і технології на підприємстві», 8 

семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 Інформаційні системи та технології. 

Тема 1. Інформаційний процес обробки даних. 

Тема 2. Інформаційний процес накопичення даних 

Тема 3 Специфікації ethernet 

Тема 4. Інформаційний процес представлення знань. 

Тема 5 Організація та проектування інформаційної технології на 

підприємстві 

Змістовий модуль 2. Автоматизація управління проектами на 

підприємствах. 

Тема 6. Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів 

і стратегічної оцінки бізнесу. 

Тема 7 . Комп'ютерні системи підтримки прийняття рішень та їх 

використання 

Тема 8 Експертні системи і їх використання 

Тема 9 Інтегровані інформаційні системи управління підприємствами 

Тема 10 Інформаційні системи для транснаціональних компаній 

Компетентності 

Інтегральна компетентність: Здатність визначати та розв‘язувати складні 
економічні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та 
управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах 
невизначеності. 
Загальні компетентності: 
ЗК1 Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї.. 

ЗК3 Знання та розуміння предметної області професійної діяльності 

ЗК7 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні компетенції:  
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СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 
економетричних моделей соціально-економічні процеси. 
СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 
управлінської, облікової інформації для складання службових документів 
та аналітичних звітів. 
СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 
інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 
СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 
характеру 
СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку 
суб‘єктів господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 
організацій та установ 
СК 17. Здатність оцінювати вплив та враховувати зовнішні та внутрішні 
фактори при плануванні діяльності та разробці стратегій розвитку 
підприємства; 

Результати 

знати:  

особливості економічної інформації;  

склад функцій і задач, що реалізуються в системі; методи та інформаційні 

технології розв‘язання задач.  

Вміти: 

- обґрунтовувати комплекси і черговості впровадження задач;  

вибір технічних засобів та організація інформаційної бази;  

програмне забезпечення; встановлення інформаційної технології 

збирання, реєстрації, нагромадження та оброблення даних для управління 

і прийняття управлінських рішень. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13 13  64 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 04 
Дисципліна «Економічна політика», 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 Економічна політика. 

Тема 1. Сутність, цілі та еволюція концепцій економічної політики 

Тема 2. Інструменти та методи сучасної економічної політики 

Тема 3 Бюджетно-податкова політика 

Тема 4. Грошово-кредитна політика 

Тема 5 Структурна та регіональна політика. Державна промислова та 

аграрна політика. 

Тема 6. Інвестиційна та інноваційна політика 

Тема 7 Конкурентна політика держави 

Тема 8 Зовнішньоекономічна політика у сучасній економіці 

Тема 9 Соціальна політика та соціальний захист  

Компетентності 

Інтегральна компетентність: Здатність визначати та розв‘язувати складні 
економічні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та 
управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах 
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невизначеності. 
Загальні компетентності: 

ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10 Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12 Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

Спеціальні компетенції:  
СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 
економіки на мікро- та макрорівні. 
СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну діяльність. 
СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 
основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 
інтерпретувати отр СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних 
теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні 
процеси.имані результати. 
СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 
інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 
СК18. Здатність розробляти та обгрунтовувати заходи та проектнів 
рішення с покращення результативності діяльності підприємства в умовах 
невизначеності та ризику 

Результати 

Знати: 

- сутність, напрями, види та методи економічної політики;  

- особливості розвитку державного регулювання економіки; 

- специфіку взаємодії державної економічної політики та інтересів 

господарських суб‘єктів; 

- основні інструменти структурної, регіональної, промислової, 

аграрної, інвестиційної, інноваційної, конкурентної та соціальної політик; 

- мету та об‘єкти, а також адміністративні, грошово-кредитні і 

бюджетні засоби державної економічної політики. 

Вміти: 

- визначати відмінності між економічною теорією й економічною 

політикою; 

- знаходити причини фіаско економіки; 

- вміти визначати цілі, механізми та інструменти економічної політики; 

- визначати спільні риси та відмінності між цілями, механізмами й 

інструментами економічної політики різних країн; 

- формулювати політику для підтримки економічного розвитку – 

промислових, регіональних, інвестиційних, наукових та інноваційних сфер 

діяльності; 

- аналізувати проблеми формування ринкових механізмів і досвід їх 

вирішення у різних країнах; 

- надавати характеристику макроекономічним політикам – фіскальній, 

грошово-кредитній, зовнішньоекономічній. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 16  32 87 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка Залік у 3 семестрі 
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результатів 

навчання 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 05 
Дисципліна «Міжнародні економічні відносини», 5 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика та структура міжнародних 

економічних відносин 

Тема 1.. Світове господарство та особливості його розвитку 

Тема 2. Середовище міжнародних економічних відносин 

Тема 3 Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва. Міжнародна 

торгівля як провідна форма МЕВ 

Тема 4. Міжнародні економічні відносини у сфері туристичних послуг та 

готельного господарства 

Тема 5 Міжнародна інвестиційна діяльність 

Змістовий модуль 2. Специфіка міжнародних валютно-фінансових та 

кредитних відносини, інтеграційних процесів та економічної єдності світу 

й глобальних проблем міжнародних економічних відносин 

Тема 6.. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові 

відносини 

Тема 7 . Міжнародні кредитні відносини 

Тема 8 Міжнародна економічна інтеграція 

Тема 9 Міжнародні економічні організації у багатосторонньому 

економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних 

відносин 

Тема 10 Проблеми інтеграції України до світової економічної системи  

Компетентності 

Інтегральна компетентність: Здатність визначати та розв‘язувати складні 
економічні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та 
управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах 
невизначеності. 
Загальні компетентності: 

ЗК4 Здатність до усної та письмової професійної комунікації 

англійською мовою. 

ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12 Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань 

Спеціальні компетенції:  

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 
СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 
економетричних моделей соціально-економічні процеси. 
СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку 
суб‘єктів господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 
організацій та установ 
СК 17. Здатність оцінювати вплив та враховувати зовнішні та внутрішні 
фактори при плануванні діяльності та разробці стратегій розвитку 
підприємства; 

Результати 
знати:  

теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасних міжнародних 
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економічних відносин,  

методи дослідження ним свого об‘єкту;  

Вміти: 

аналізувати теорії міжнародної торгівлі та сучасних форм 

світогосподарських зв‘язків між країнами в умовах економічної 

глобалізації 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 6 семестрі 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 06 
Дисципліна «Фінанси підприємства», 7 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Сутність основних понять, засади організації фінансів 

і рух грошових коштів підприємства 

Тема 1. Основи фінансів підприємства.  

Тема 2. Система грошових розрахунків підприємства. 

Тема 3. Грошові потоки підприємства  

Тема 4. Формування й розподіл прибутку. Система показників 

рентабельності.  

Тема 5. Операційний  C-V-P аналіз. 

Тема 6. Система оподаткування підприємства. 

Змістовий модуль 2. Фінансовий аналіз і планування діяльності 

підприємства 

Тема 7. Фінансова звітність і оцінка фінансового стану 

Тема 8. Оборотні кошти та їх планування 

Тема 9. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 

Тема 10. Фінансовий план підприємства 

Тема 11. Кредитування підприємств 

Тема 12. Фінансова санація й запобігання банкрутству 

Тема 13. Фінансування підприємств малого бізнесу. 

Компетентності 

Інтегральна компетентність: Здатність визначати та розв‘язувати складні 
економічні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та 
управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах 
невизначеності. 
Загальні компетентності: 
ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні компетенції:  
СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 
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управлінської, облікової інформації для складання службових документів 
та аналітичних звітів. 
СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 
інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 
СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 
характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх 
вирішення 
СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку 
суб‘єктів господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 
організацій та установ 
СК16.Здатність разробляти заходи з формування й викоримстання 
виробничого потенціалу підприємства, всіх видів ресурсів за різними 
сферами діяльності підприємства 

Результати 

знати:  

- зміст фінансової роботи та завдання фінансових підрозділів на 

підприємстві; 

- основні форми грошових розрахунків підприємства; 

- джерела грошових надходжень підприємства, формування та розподіл 

прибутку; 

- основи організації та способи раціонального використання обігових 

коштів;; 

- фінансове забезпечення відтворення основних фондів; 

- базові методи фінансового аналізу та  фінансового планування; 

- способи фінансової реструктуризації та запобігання банкрутства 

підприємства 

Вміти: 

- об‘єктивно оцінити фінансову ситуацію (як внутрішню, так і зовнішню), 

аналізувати показники фінансового стану підприємства; 

- розрахувати потреби в грошових коштах для забезпечення поточної 

фінансово-господарської діяльності; 

- керувати формуванням витрат на виробництво і реалізацію продукції; 

- здійснювати планування і оперативний контроль надходжень виручки 

від реалізації продукції; 

- управляти прибутком  і рентабельністю, здійснювати контроль за 

розподілом і використанням прибутку, визначати можливі темпи розвитку 

на основі норм розподілу прибутку й самофінансування; 

- обирати раціональні форми кредитно-розрахункових операцій; 

- розробити фінансовий план підприємства; 

- застосувати методи операційного C-V-P аналізу для оцінки 

підприємницького ризику;  

-розробити заходи з питань санації й запобігання банкрутству 

підприємств; 

- діяти в сучасному інформаційному фінансовому середовищі, працювати 

з комп‘ютерними інформаційними системами, використовувати в 

фінансовій роботі комп‘ютерні програмні продукти. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, РГР, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка Іспит у 7 семестрі 
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результатів 

навчання 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 07 

Дисципліна «Капітал підприємства: формування і використання», 6 
семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування та оцінки капіталу 

підприємства 

Тема 1. Капітал – економічна база створення та розвитку підприємства. 

Тема 2. Теоретичні основи формування та використання капіталу 

підприємства. 

Тема 3. Формування та оцінка активів підприємства. 

Тема 4. Формування та оцінка необоротних активів підприємства 

Тема 5. Формування та оцінка оборотних активів.  

Змістовий модуль 2. Управління капіталом 

Тема 6. Управління оборотними активами за їх елементами. 

Тема 7. Формування та оцінка власного капіталу. 

Тема 8.Механізм формування дивідендної політики. 

Тема 9. Формування та оцінка позикового капіталу. 

Тема 10. Формування та управління окремими елементами позикового 

капіталу. 

Компетентності 

Інтегральна компетентність: Здатність визначати та розв‘язувати складні 
економічні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та 
управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах 
невизначеності. 
Загальні компетентності: 
ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

ЗК8 Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12 Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

Спеціальні компетенції:  
СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 
економіки на мікро- та макрорівні. 
СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та 
напрямів економічної науки. 
СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 
основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 
інтерпретувати отримані результати. 
СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 
управлінської, облікової інформації для складання службових документів 
та аналітичних звітів. 
СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 
характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх 
вирішення 
СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку 
суб‘єктів господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 
організацій та установ 
СК16.Здатність разробляти заходи з формування й викоримстання 
виробничого потенціалу підприємства, всіх видів ресурсів за різними 
сферами діяльності підприємства 
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СК18. Здатність розробляти та обґрунтовувати заходи та проектів рішення 
с покращення результативності діяльності підприємства в умовах 
невизначеності та ризику 

Результати 

знати:  

- основні джерела залучення капіталу,  

методи його формування та джерел залучення;  

способи визначення вартості капіталу підприємства;  

методи оцінки ефективності використання капіталу.  

Вміти: 

- визначати джерела формування капіталу підприємства;  

проводити розрахунки прибутку, беззбитковості підприємства;  

обґрунтовувати структуру капіталу підприємства;  

оптимізувати джерела залучення капіталу та визначати моделі його 

фінансування;  

здійснювати оцінку ефективності використання капіталу підприємства 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 32 32  71 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 6 семестрі 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 08 
Дисципліна «Страхування», 5 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Страхування в системі ринкових відносин». 

Тема 1.Сутність страхування як економічної категорії. 

Тема 2. Принципи страхування. 

Тема 3. Страховий ринок. 

Тема 4. Права й обов'язки сторін у страхуванні. 

Тема 5. Класифікація страхування. 

Тема 6. Страхові ризики та їх оцінювання. 

Тема 7. Державне регулювання страхової діяльності. 

Тема 8. Економічний зміст і особливості особистого страхування. 

Тема 9. Економічний зміст і особливості майнового страхування. 

Тема 10. Економічний зміст і особливості страхування відповідальності.  

Тема 2.1.11. Співстрахування та перестрахування. 

Компетентності 

Інтегральна компетентність: Здатність визначати та розв‘язувати складні 
економічні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та 
управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах 
невизначеності. 
Загальні компетентності: 
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК10 Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12 Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань 
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Спеціальні компетенції:  
СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну діяльність. 
СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних 
для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 
підготовки аналітичних звітів. 
СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері 
регулювання економічних та соціально-трудових відносин. 
СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 
управлінської, облікової інформації для складання службових документів 
та аналітичних звітів. 
СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 
характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх 
вирішення. 
СК18. Здатність розробляти та обґрунтовувати заходи та проектів рішення 
с покращення результативності діяльності підприємства в умовах 
невизначеності та ризику 

Результати 

знати:  

    категоріальний та понятійний апарат у страховій науці; 

    економічну природу страхування, його функції, принципи,  місце і роль 

у сучасних умовах розвитку економіки;  

    етапи управління ризиком; 

    сутність ризику та його класифікації; 

    особливості розвитку страхування; 

    методологічні аспекти основи оцінки ризику та визначення страхової 

премії; 

    особливості складових страхової премії та структуру страхового 

тарифу; 

    особливості визначення страхової премії у страхуванні життя та 

загальному страхуванні; 

    знати тарифну політику страховика; 

    організаційну структуру страхового ринку та  його функції; 

    особливості діяльності страхових компаній; 

    сучасний стан страхового ринку України; 

    структуру та тенденції розвитку вітчизняного страхового ринку; 

    особливості державного регулювання страхової діяльності в Україні; 

Вміти: 

    орієнтуватися в законодавчо-нормативних актах, що регулюють 

страхову діяльність; 

    аналізувати сучасний стан страхування в Україні; 

    обчислювати показник ринкової концентрації страхового ринку; 

    визначати тенденції розвитку вітчизняного страхового ринку; 

    формувати цілісне бачення організаційної структури страхового ринку; 

    визначати бізнес-процеси у страхуванні та характеризувати їх; 

    складати договір страхування; 

    аналізувати показники розвитку світового страхового ринку; 

    узагальнювати тенденції і закономірності розвитку вітчизняного та 

світового страхових ринків; 

    використовувати знання зі страхування  для вирішення професійних 

завдань. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 0 16 78 

Форми СРС Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 
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Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 09 
Дисципліна «Формування бізнес-моделей компаній», 7 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи створення бізнес-моделей. 

Тема 1. Сучасні концепції організаційного розвитку та процесний підхід 

до управління 

Тема 2. Теоретичні основи бізнес-процесів 

Тема 3. Бізнес-ідея і процес її реалізації в компанії 

Тема 4. Основи моделювання бізнес-процесів на сучасних підприємствах 

Змістовий модуль 2. Створення і використання бізнес-моделей. 

Тема 5. Бізнес-моделі компаній 

Тема 6. Управління якістю бізнес-моделей 

Тема 7 Середовище і фінансування бізнес-моделей 

Тема 8 Бенчмаркінг 

Компетентності 

Інтегральна компетентність: Здатність визначати та розв‘язувати складні 
економічні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та 
управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах 
невизначеності. 
Загальні компетентності: 
ЗК1 Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї.. 
ЗК 5Здатність чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців 
наукову інформацію та свої висновки;  

ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК7 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні компетенції:  
СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну діяльність. 
СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та 
моделі для вирішення економічних задач. 
СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних 
для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 
підготовки аналітичних звітів. 
СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 
управлінської, облікової інформації для складання службових документів 
та аналітичних звітів. 
СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку 
суб‘єктів господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 
організацій та установ. 
СК16.Здатність разробляти заходи з формування й викоримстання 
виробничого потенціалу підприємства, всіх видів ресурсів за різними 
сферами діяльності підприємства 
СК18. Здатність розробляти та обгрунтовувати заходи та проектнів 
рішення с покращення результативності діяльності підприємства в умовах 
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невизначеності та ризику 

Результати 

знати : 

• основи економічної діяльності підприємств і процес бізнес-

планування; 

• сформувати практичні навики по розробці і експертизі бізнес-

планів в різних галузях економіки; 

вміти: 

• застосовувати отримані знання в своїй практичній діяльності; 

• виконувати економічні розрахунки; 

• застосовувати на практиці навички аналізу бізнес-процесів для 

систематичного розвитку та модифікації бізнес-моделей з метою 

підвищення конкурентоспроможності підприємств; 

• застосовувати інтегровані інформаційні системи в рішенні задач 

економіки і менеджменту. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 16  58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 7 семестрі 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 10 
Дисципліна «Зовнішньо-економічна діяльність підприємства», 7 

семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Основні заходи зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні» 

Тема 1. Сучасні теорії і практика світової економіки по управлінню 

зовнішньоекономічною діяльністю. 

Тема 2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств в Україні. 

Тема 3. Основні види та напрямки зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств. Основи експортно-імпортних операцій. 

Тема 4. Основи експортно-імпортних операцій. 

Тема 5. Тарифне регулювання і нетарифне регулювання. 

Тема 6. Міжнародні торговельні угоди і контракти зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств.  

Тема 7. Організація міжнародних перевезень. 

Змістовий модуль 2. Основні етапи укладання та підписання контракту 

купівлі-продажу в зовнішньоекономічної діяльності» 

Тема 1. Міжнародні правила по тлумаченню термінів "ІНКОТЕРМС- 

2000". Митні вимоги до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 2. Цінова політика та механізм розрахунків на зовнішньому ринку. 

Тема 3.Сучасна цінова стратегія підприємства на зовнішньому ринку.  

Тема 4. Планування стратегії підприємства на зовнішньому ринку.  

Тема 5. Ефективність і ризики експортно-імпортних та валютних операцій 

підприємств.  

Тема 6. Основні підходи і методи розрахунків ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 7. Страхування ризиків в зовнішньоекономічній діяльності. 
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Тема 8. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.  

Тема9. Документація, яка застосовується в зовнішньоекономічній 

діяльності. 

Компетентності 

Інтегральна компетентність: Здатність визначати та розв‘язувати складні 
економічні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та 
управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах 
невизначеності. 
Загальні компетентності: 
ЗК4 Здатність до усної та письмової професійної комунікації 
англійською мовою. 

ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12 Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 

Спеціальні компетенції:  
СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та 
національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, 
економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 
СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 
економетричних моделей соціально-економічні процеси. 
СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку 
суб‘єктів господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 
організацій та установ 
СК 17. Здатність оцінювати вплив та враховувати зовнішні та внутрішні 
фактори при плануванні діяльності та розробці стратегій розвитку 
підприємства; 

Результати 

знати:  

 економічну сутність та основні теорії розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності; 

 методологічні засади та методичний інструментарій вивчення 

міжнародних економічних відносин; 

 особливості оцінки та прогнозування розвитку міжнародних 

економічних відносин; 

 методологічні засади управління політикою підтримки 

конкурентоспроможності національної економіки;  

 положення щодо тенденцій розвитку світової виробничої 

кооперації;  

 тенденції, сучасний стан та порядок здійснення міжнародної 

торгівлі товарами, послугами, валютно-фінансовими ресурсами; 

 підходи до вивчення процесів формування та регулювання 

міжнародного науково-технічного обміну; 

 особливості та тенденції міжнародної економічної інтеграції; 

 сучасний стан вирішення глобальних світових проблем. 

Вміти: 

 збирати, аналізувати і використовувати  необхідну інформацію для 

оцінки тенденцій розвитку світової економічної системи та прийняття на 

цій основі правильних, обґрунтованих, виважених управлінських рішень; 

 оцінювати вплив на розвиток світового підприємницького 

середовища різноманітних політичних, соціальних, економічних чинників; 

 аналізувати роль та місце країни на світових товарних та 

фінансових ринках; 
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 аналізувати, діагностувати вплив регулюючих дій міждержавних, 

наднаціональних інституцій на розвиток національної економіки; 

 розуміти та ефективно формувати конкурентні переваги товару, 

підприємства, галузі, їх місце у підтримці конкурентоспроможності 

національної економіки; 

 користуватися інструментарієм оцінки ефективності діяльності 

ТНК, міжнародних фінансово-кредитних організацій на національному та 

світовому економічному просторі; 

 аналізувати показники, які характеризують стан сучасних 

глобальних проблем 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 32  42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 7 семестрі 

 

Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 11 
Дисципліна «Фінансово-економічний аналіз», 8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансового аналізу. 

Тема 1 Загальна оцінка фінансового стану суб‘єктів підприємства. 

Тема 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства 

Тема 3. Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства. 

Тема 4. Аналіз грошових коштів та грошових потоків. 

Тема 5. Аналіз ефективності використання капіталу. 

Тема 6. Аналіз кредитоспроможності підприємства. 

Тема 7.. Оцінка виробничо-фінансового лівериджу у фінансовому аналізі. 

Змістовий модуль 2. Аналіз фінансового стану підприємства 

Тема 8. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості 

підприємства 

Тема 9 Короткостроковий прогноз фінансового стану  підприємства 

Тема 10 Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств та 

запобігання їхнього  банкрутства 

Тема 11. Стратегічний аналіз фінансового ризику та його зниження. 

Компетентності 

Інтегральна компетентність: Здатність визначати та розв‘язувати складні 
економічні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та 
управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах 
невизначеності. 
Загальні компетентності: 
ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні компетенції:  
СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 
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управлінської, облікової інформації для складання службових документів 
та аналітичних звітів. 
СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 
інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 
СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 
при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 
СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 
господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, 
організацій та установ. 
СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 
декількох професійних сферах у межах спеціальності. 
 СК 17. Здатність оцінювати вплив та враховувати зовнішні та внутрішні 
фактори при плануванні діяльності та розробці стратегій розвитку 
підприємства; 
СК18. Здатність розробляти та обґрунтовувати заходи та проектів рішення 
с покращення результативності діяльності підприємства в умовах 
невизначеності та ризику 

Результати 

знати:  

теоретичні основи фінансового аналізу (сутність, зміст, види фінансового 

аналізу; прийоми та способи його проведення; застосування моделювання 

у фінансовому аналізі);  

інформаційну базу фінансового аналізу; 

 організацію проведення зовнішнього та внутрішнього фінансового аналізу 

на підприємстві;  

методику проведення фінансового аналізу підприємницької діяльності 

суб‘єктів господарювання зовнішніми та внутрішніми користувачами.. 

Вміти: 

робити розрахунки та відповідні висновки з аналізу фінансового стану 

підприємства за даними балансу;  

визначити та аналізувати показники ефективності використання та 

оборотності ресурсів та капіталу підприємства за даними балансу, звіту про 

фінансові результати та за іншою вихідною аналітичною інформацією; 

досліджувати фінансову стійкість, ліквідність, платоспроможність, грошові 

кошти та грошові потоки підприємства;   

оцінювати дію фінансового лівериджу;  

надавати оцінку ділової активності, інвестиційної привабливості та 

кредитоспроможності підприємства;  

розробляти шляхи поліпшення платоспроможності, запобігання 

банкрутству суб‘єктів підприємницької діяльності, зниження фінансового 

ризику їх діяльності;  

прогнозувати фінансовий стан підприємства. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13  26 51 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, РГР, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 8 семестрі 

 





 



 

ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма «Економіко-правове забезпечення бізнесу» є 

нормативним документом, який регламентує нормативні компетентності, 

кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів у 

галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка». 

Освітньо-професійна програма «Економіко-правове забезпечення бізнесу» 

заснована на компетентністному підході підготовки бакалавра у галузі 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка». 

 

 
РОЗРОБЛЕНО 

Робочою групою навчально-методичної комісії спеціальності 051 «Економіка» 

Національного транспортного університету у складі: 

Козак Людмила Степанівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач 

кафедри «Економіка» Національного транспортного університету; 

Гречан Алла Павлівна, доктор економічних наук, професор, кафедри 

«Економіка» Національного транспортного університету; 

Бондаренко Євген Валентинович, доктор економічних наук, професор, кафедри 

«Економіка» Національного транспортного університету; 

Бондар Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри 

«Економіка», декан факультету «Економіка та право» Національного транспортного 

університету; 

Швець Людмила Василівна, кандидат економічних наук, професор кафедри 

«Економіка» Національного транспортного університету; 

Бойко Вікторія Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

«Економіка» Національного транспортного університету 

 

 
Проект освітньо-професійної програми погоджений з вченою радою факультету, 

схвалений Науково-методичною радою, обговорений та схвалений на засіданні Вченої 

ради Національного транспортного університету 

 

Протокол № 5 від 31 травня 2018 р. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

 

Наказом ректора Національного транспортного університету  

від ___  _______ 2018 р. наказ № ____ 

 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Національного транспортного 

університету. 



Рецензії – відгуки зовнішніх стекголдерів: 
 



1.Профіль 

Освітньо-професійної  програми«Економіко-правове забезпечення бізнесу»  

зі спеціальності 051 Економіка  

 

1.Загальна інформація 
Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Національний транспортний університет 

Факультет економіки та права 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Перший (бакалаврський) 

Бакалавр з економіки 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Економіко-правове забезпечення бізнесу 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Тип диплому - одиничний ступінь,  

обсяг освітньої програми 240 кредитів ЕКТС,  

термін навчання три роки десять місяців  

Наявність акредитації Спеціальність 051 Економіка акредитована МОН України, 

Сертифікат про акредитацію: Серія АЕ № 636091  

Рішення про видачу  ліцензії: Акредитаційної комісії від 

27.01.2015 р., протокол №114 (наказ МОН України від 06.02.2015 

№ 133 л) 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA- перший цикл  
QF-LLL- 6 рівень 

Передумови Попередня освіта - повна загальна середня освіта, або наявність 

освітньо-професійного рівня молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста). 

Обмеження щодо форм навчання відсутні 

Мова викладання українська 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін дії освітньої програми – до наступної акредитації 

Інтернет – адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 
www.ntu.edu.ua 

2.Мета освітньої програми 
Надати освіту в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка з 

широким доступом до працевлаштування. Забезпечити теоретичну та практичну підготовку 

висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних 

завдань та обов‘язків прикладного характеру в галузі 051 Економіка, здатності до виробничої і 

наукової діяльності, підготувати студентів із особливим інтересом до певних галузей 

будівництва для подальшого навчання. 

3.Характеристика освітньої програми 
Предметна область,  

(галузь знань, 

спеціальність, 

освітня програма) 

 05 Соціальні та поведінкові науки  спеціальності  

051 Економіка   

Освітньо-професійна програма «Економіко-правове забезпечення бізнесу» 

Орієнтація 

освітньої програми 

Професійна; основна орієнтованість програми – практична; спрямованість програми 

- прикладна, практична. 

Основний фокус 

освітньої програми  

Узагальнений об‘єкт професійної діяльності – діяльність з організації та 

функціонування підприємств транспортну, менеджменту парків транспортних 

засобів, складування, вантажоперероблення, виконання замовлень, проектування 

логістичних мереж, управління запасами, планування постачань/попиту, а також 

менеджменту логістичних провайдерів, які залучаються ззовні. 

Об‘єкт професійної діяльності за освітньо-професійною програмою «Економіко-

правове забезпечення бізнесу» – діяльність з управління транспортним та 

складським господарствами, визначення джерел постачання і прок‘юрмент, 

http://www.ntu.edu.ua/


прогнозування попиту, управління запасами та проектування логістичних мереж. 

Види професійної діяльності – організаційно-управлінська, економічна, аналітична, 

консалтингова діяльність з менеджменту, менеджменту парків транспортних 

засобів, складування, вантажоперероблення, виконання замовлень, проектування 

логістичних мереж, управління запасами, планування постачань/попиту; організація 

роботи підприємств з логістичними провайдерами 
Особливості 

програми 

Забезпечити ефективне управління комерційних і некомерційних організацій, 

органів державної влади та місцевого самоврядування, інституцій громадянського 

суспільства, громадських об‘єднань, науково-освітніх установ. 

4 Придатність випускників до працевлаштування  

та подальшого навчання 
Придатність до 

працевлаштування 

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і 

функціональних підрозділах підприємств усіх форм власності та організаційно-

правових форм. 

Раціональне поєднання економічної та юридичної підготовки дозволяє випускникам 

забезпечувати ефективну господарську діяльність, що обумовлює високий рівень їх 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

Випускники можуть працювати у державних та приватних бізнес-структурах (на 

різних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю); 

виконувати трудові обов‘язки на державній службі (розробка та експертиза 

ключових документів у сфері соціально-економічної політики загальнодержавного, 

регіонального та місцевого рівнів). 

Можливість самостійного створення робочого місця через бізнес школу. 

Можливість реалізувати отримані знання, працюючи у: 

виробничих та торгівельних підприємствах (на посадах економіст,  бухгалтер-

економіст, економіст-фінансист, менеджер з планування, менеджер зі стратегічного 

розвитку тощо, в перспективі - топ-менеджери, керівники відділів і секторів, 

директори); національних та міжнародних холдингових компаніях (департаменти 

планування, стратегічного та інноваційного розвитку; відділи бюджетування та 

продажу); консалтингових і інвестиційних компаніях; банківських установах 

(корпоративне кредитування); органах державної влади; власному бізнесі. 

Подальше навчання Випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть продовжувати 

навчання за спеціальностями, ознаки яких закладаються в навчальних планах 

бакалаврських програм, починаючи з другого-третього курсів навчання, на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти (програма третього циклу FQ-EHEA, 7 рівня 

EQF-LLL та 7 рівня НРК) у навчальних закладах відповідного рівня акредитації. 

5.Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 

Лекції, практичні заняття, виконання курсових робіт, дослідницькі лабораторні 

роботи, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та 

конспектів лекцій, консультації зі викладачами, проходження практики на 

профільних підприємствах та в науково-дослідних установах, підготовка 

бакалаврської кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання Методи та критерії оцінювання узгоджені з результатами навчання і з видами 

навчальної діяльності. Методи оцінювання - екзамени, тести, практика, контрольні, 

курсові та дипломні роботи, тощо). Формативні (вхідне тестування та поточний 

контроль): тестування знань або умінь; звіти про лабораторні роботи; аналіз текстів 

або даних; звіти про практику; частини дипломного проекту. Сумативні 

(підсумковий контроль): екзамен (письмовий або у відкритій тестовій формі); залік 

(за результатами формативного контролю), бакалаврська кваліфікаційна робота. 

6.Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв‘язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3 Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4 Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 



мовою. 

ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8 Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10 Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК11 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12 Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 
Фахові 

(спеціальні)компе

тентності 

спеціальності 

(СК) 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 

пропозиції, зайнятості та безробіття. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Фахові 

(спеціальні)компе

тентності 

освітньої 

програми 

 «Економіко-

правове 

забезпечення 

бізнесу» 

 СК16 Здатність аналізувати та передбачати економіко-правові ризики, здійснювати 

заходи щодо їх зниження. 

СК17 Здатність збирати, структурувати та аналізувати початкові якісні та кількісні 

дані, необхідні для розрахунку соціально-економічних показників економічних 

систем, уміння враховувати у професійній діяльності вимоги нормативно-правових 

документів. 

СК18 Здатність застосовувати методи управління бізнесом з дотриманням норм 

господарського, трудового та інших галузей права в умовах ринкової конкуренції. 

7. Програмні результати навчання 
 

Загальні 

За загальними та загально-професійними компетентностями: 
РН1. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 



програмні 

результати 

навчання за 

освітньою 

програмою  (РН) 

концепції мікро- та макроекономіки. 

РН2. Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей 

функціонування економічних систем. 

РН 3. Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння 

логіки прийняття господарчих рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).  

РН 4. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності. 

РН 5. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної 

науки. 

РН 6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач.  

РН 7. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

РН 8. Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати структуру 

зайнятості та безробіття. 

РН 9.   Проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх діяльності. 

РН 10. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових  відносин. 

РН 11. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв‘язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РН 12. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники. 

РН 13. Вміти працювати як самостійно, так і в команді. 

РН 14. Виконувати дослідження за встановленим замовленням. 

РН 15. Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

РН 16. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

РН 17. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та 

аналітичних текстів з економіки. 

РН 18. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і 

проблем в однієї або декількох професійних сферах. 

РН 19. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. 

РН 20. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань,  підготовки та представлення аналітичних звітів.  

РН 21. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

РН 22. Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез 

для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб‘єктів. 

РН 23. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із 

новими об‘єктами, та у невизначених умовах. 

РН 24. Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, 

бути критичним і самокритичним. 

РН 25. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі 

етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та міжкультурних 

відмінностей людей. 

За спеціалізовано-професійними компетентностями: 

освітня програма «Економіко-правове забезпечення бізнесу» 
РН26. Уміння працювати із сучасним програмним забезпеченням економічної 

діяльності: 1С:Бухгалтерія, Aris, Audit Expert, MicrosoftExcel, Microsoft Project, Matlab 

та ін. 

РН27. Впровадження економіко-правових методів управління ринковими 



відносинами у компаніях на платформі сучасних інформаційних систем. 

РН28. Здійснення моделювання операцій із цінними паперами та активами у 

банківській та біржовій діяльності з використанням сучасних інформаційних систем. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 

забезпечення 

Підготовку бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми 

«Економіка і правове забезпечення бізнесу» здійснюють одинадцять кафедр 

університету. Реалізація освітньої програми забезпечується науково педагогічними 

працівниками НТУ. Загальна кількість викладачів, які ведуть лекційні, практичні та 

лабораторні заняття, складає 74 особи. Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 

годин циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін навчального плану 

спеціальності (% від кількості годин) складає:- всього – 100%; - у тому числі на 

постійній основі – 100%; Частка науково-педагогічних працівників з науковими 

ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин 

фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) складає: 

- всього – 100%; - у тому числі на постійній основі – 100%; - з них: докторів наук або 

професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів враховано до 0,5 

кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному 

закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або 

навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України) – 20,0 %. 

Матеріально – 

технічне 

забезпечення 

В навчанні використовуються сучасні комп‘ютерні засоби та програмне забезпечення. 

В НТУ функціонують 16 мультимедійних комп‘ютерних класів, які дозволяють 

впроваджувати сучасні інноваційні технології навчання та забезпечувати 

інформатизацію навчального процесу; лабораторії і кабінети, оснащені сучасним 

обладнанням, приладами, вимірювальною і діагностичною апаратурою, 

персональними комп‘ютерами, що забезпечує сучасний рівень підготовки фахівців. 

Інформаційне  та 

навчально – 

методичне 

забезпечення 

Забезпеченість навчального процесу студентів навчальною та довідковою 

літературою, інструктивно-методичними матеріалами, а також нормативною 

документацією відповідає діючим нормативам забезпеченості контингенту студентів 

за спеціальністю. В навчанні використовується як бібліотечний фонд НТУ та 

електронна база бібліотеки з режимом WEBдоступу, так і власні навчально-методичні 

розробки викладачів кафедр НТУ. 

9. Академічна мобільність 
Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх угод між Національним транспортним університетом та 

технічними університетами України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ К1). На основі 

двосторонніх угод між Національним транспортним університетом та закладами 

вищої освіти зарубіжних країнпартнерів. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

За даною освітньою програмою передбачено навчання іноземних здобувачів вищої 

освіти 



2. Перелік компонентів освітньої програми та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонентів ОП 
 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практики, кваліфікаційна роботи) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1 Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1.1 Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

ГСЕ.Н.01 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

4 Іспит 

ГСЕ.Н.02 Історія України та української культури 4 Іспит 

ГСЕ.Н.03 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 Залік/Іспит 

ГСЕ.Н.04 Ділова іноземна мова  8 Залік/Іспит 

ГСЕ.Н.05 Основи філософських знань 4 Залік/Іспит 

ГСЕ.Н.06 Правознавство  5 Залік/Іспит 

ГСЕ.Н.07 Політолого-соціологічний курс 4 Іспит 

Всьго гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

за циклом  

35  

1.2 Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

МПН.Н.01 Вища математика 5 Іспит 

МПН.Н.02 Теорія ймовірності і математична статистика 3 Залік 

МПН.Н.03 Оптимізаційні методи та моделі 3 Іспит 

МПН.Н.04 Економетрика 3 Залік 

МПН.Н.05 Інформатика та інформаційні технології в 

економіці 

5 Залік 

Всьго нормативних дисциплін за циклом 2 19  

1.3  Цикл професійної і практичної підготовки за няпрямом 

ПП.Н.01 Політична економія 7 Іспит 

ПП.Н.02 Мікроекономіка 6 Іспит 

ПП.Н.03 Макроекономіка 5 Іспит 

ПП.Н.04 Історія економіки та економічної думки 6 Залік 

ПП.Н.05 Економіка підприємства  8 Залік/Іспит 

ПП.Н.06 Менеджмент 3 Іспит 

ПП.Н.07 Маркетинг 3 Іспит 

ПП.Н.08 Гроші і кредит 3 Залік 

ПП.Н.09 Фінанси 3 Іспит 

ПП.Н.10 Бухгалтерський облік і аудит 5 Іспит 

ПП.Н.11 Економіка праці і соціально – трудові відносини 4 Іспит 

ПП.Н.12 Міжнародна економіка 6 Іспит 

ПП.Н.13 Статистика 4 Іспит 

ПП.Н.14 Основи безпеки людини 4 Залік 

ПП.Н.15 Регіональна економіка 6 Залік 

ПП.Н.16 Економіка та організація інвестиційної та 

інноваційної діяльності 

5 Залік 

ПП.Н.17 Стратегія підприємства 3 Залік 

ПП.Н.18 Проектний аналіз 5 Іспит 

ПП.Н.19 Обгрунтування господарських рішень і 

оцінювання ризиків 

6 Залік/ 

Іспит 

ПП.Н.20 Оцінка потенціалу підприємства 4 Іспит 

ПП.Н.21 Національна економіка 5 Залік 

ПП.Н.22 Психологія та професійна етика 3 Залік 

ПП.Н.23 Господарське право 3 Залік 

ПП.Н.24 Основи екології та економіка 

природокористування 

5 Залік 

ПП.Н.25 Правове забезпечення діяльності підприємства 3 Залік 



ПП.Н.26 Митна справа 3 Залік 

ПП.Н.27 Економіка і організація міжнародних перевезень 5,5 Іспит 

ПП.Н.28 Логістика 4 Іспит 

ПП.Н.29 Практика навчальна 3 Іспит 

ПП.Н.30 Практика виробнича 4,5 Іспит 

ПП.Н.31 Практика переддипломна 3 Іспит 

ПП.Н.32 Державний іспит з економічної теорії 1,5  

ПП.Н.33 Кваліфікаційна робота 7,5 Іспит 

Всьго нормативних дисциплін за циклом 3 147  

Всьго дисциплін за циклом 1, 2, 3 201  

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1 Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 

ПСЗО 01 Адміністративне право України 4,5 Залік 

ПСЗО 02 Митне право 4 Залік 

ПСЗО 03 Розвиток підприємства та управління змінами 4 Іспит 

ПСЗО 04 Правові засади підприємницької діяльності 4 Іспит 

ПСЗО 05 Трудове право 3 Іспит 

ПСЗО 06 Управління витратами на підприємствах 

транспорту 

3 Іспит 

ПСЗО 07 Договірне право 3 Залік 

ПСЗО 08 Капітал підприємства 3 Іспит 

ПСЗО 09 Підприємництво і бізнес-культура 3 Залік 

ПСЗО 10 Зовнішньо-економічна діяльність підприємства 4,5 Іспит 

ПСЗО 11 Фінансово-економічний аналіз 3 Залік 

Всьго вибіркових дисциплін 39  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  

 

 

 

 

 



 

2.2 Структурно-логічна схема ОП 

 

 
 

Синім позначені дисципліни професійної підготовки блоку «Дисципліни вільного вибору студентів» Освітньої програми  «Економіко-

правове забезпечення бізнесу» 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Економіко-

правове забезпечення бізнесу» спеціальності 051 «Економіка» проводиться у 

формі захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи та завершується видачею 

документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із 

присвоєнням кваліфікації: Бакалавр економіки. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми  

«Економіко-правове забезпечення бізнесу» 
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Обов’язкові компоненти ОПП 

I. Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ГСЕ.Н.01 +   +   +    +                  

ГСЕ.Н.02 + + + +   +  +                    

ГСЕ.Н.03 +   + +      +                 + 

ГСЕ.Н.04 +   + +      +              +   + 

ГСЕ.Н.05 + +       +  +       +           

ГСЕ.Н.06 + +    + +  +      +      +  +      

ГСЕ.Н.07 + +    + +  +      +      +  +      

Нормативні навчальні дисципліни 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

МПН.Н.01 + + +    +  +     +          +   + + 

МПН.Н.02 + + +    +  +     +          +   + + 

МПН.Н.03 + + +    +  +     +          +   + + 

МПН.Н.04 + + +    +  +     +        +  +   + + 

МПН.Н.05 + + + +  +             + +  +  +     

3. Цикл професійної і практичної підготовки за няпрямом 

 

ПП.Н.01 + +     +  +    + +  + +      +  +  +  

ПП.Н.02 + +     +  +    + +  + +      +  +  +  

ПП.Н.03 + +  + +  +  + +    + + +  +  +     +   + 

ПП.Н.04 + +     +  +    + +  + +      +  +  +  

ПП.Н.05 +  + +   +  +   + +  +  +  + +    + +    

ПП.Н.06 + + +     + + +             + + +   + 

ПП.Н.07 + + +     + + +       + +  +         

ПП.Н.08 + + +   + +   +             + + +  +  

ПП.Н.09 + + +   + +   +             + + +  + + 

ПП.Н.10 + + +   + +   +             + + +  +  

ПП.Н.11 +     + +    +  + +       +     + + + 

ПП.Н.12 +    + +    +   + +    +    +     +  

ПП.Н.13 + + +    +  +     +        +  +   + + 

ПП.Н.14 + + +    +  +  +  +    +       + +   + 



ПП.Н.15 + +   +  +  +    + +  + +      +  +  +  

ПП.Н.16 +  + +   +  +   + +  +  +  + +    + +    

ПП.Н.17 +  + +   +  +   + +          + + +   + 

ПП.Н.18 + +    + +   +         + +  + +    +  

ПП.Н.19 + +    + + +  +     +    + +   +    +  

ПП.Н.20 +  + +   +  +   + +  +  +  + +    + +    

ПП.Н.21 + +   +  +  +    + +  + +      +  +  +  

ПП.Н.22 +  +        + + +  +       +  +     

ПП.Н.23 + +    + +  +      +      +  +      

ПП.Н.24 + + +    +  +  +  +    +       + +   + 

ПП.Н.25 + +    + +  +      +      +  +      

ПП.Н.26 + +    + +  +      +      +  +      

ПП.Н.27 +  +  +  +    + +  + +   + +          

ПП.Н.28 + + +    +   +    +   +  + +    +     

ПП.Н.29 +      + + + +    +  +       +     + 

ПП.Н.30 +      + + + +    +  +       +     + 

ПП.Н.31 +      + + + +    +  +       +     + 

ПП.Н.32 +      + + + +    +  +       +     + 

ПП.Н.33 +      + + + +    +  +       +     + 

 

Вибіркові компоненти ОПП  

Вибіркові дисципліни 

4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 

 

4. Блок (освітня програма "Економіко-правове забезпечення бізнесу") 
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 СК16 СК17 СК18 

ПСЗО 01 +    + +  +      +      +  +       + + 

ПСЗО 02 +    + +  +      +      +  +      +  + 

ПСЗО 03 +    + + +  +     +    + +   +    +  + + + 

ПСЗО 04 +    + +  +      +      +  +       + + 

ПСЗО 05 +    + +  +      +      +  +       + + 

ПСЗО 06 +    + + +  +     +    + +   +    +  + + + 

ПСЗО 07 +    + +  +      +      +  +       + + 

ПСЗО 08 +     +  +    + +  + +      +  +  +  +  + 

ПСЗО 09  +       + + + +  +      +  +        + 

ПСЗО 10    + +    +   +     +    +     +   +  

ПСЗО 11 + +   + +   +             + + +  + +  + + 



 

5. Матриця відповідності програмних результатів навчання компонентам освітньо-професійної програми 
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 Обов’язкові компоненти ОПП 

I. Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ГСЕ.Н.01  
  +             +         

ГСЕ.Н.02     +  +                   

ГСЕ.Н.03                     +     

ГСЕ.Н.04                     +     

ГСЕ.Н.05                      +    

ГСЕ.Н.06                   +       

ГСЕ.Н.07                   +       

Нормативні навчальні дисципліни 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

МПН.Н.01         + +                

МПН.Н.02         + +  +              

МПН.Н.03   +   +   + +                

МПН.Н.04   +  + +   + +                

МПН.Н.05                    +      

3. Цикл професійної і практичної підготовки за няпрямом 

ПП.Н.01 + +   +                     

ПП.Н.02 +       + +                 

ПП.Н.03 +       +                  

ПП.Н.04  +   +  +                   

ПП.Н.05 + +       +  +               



ПП.Н.06         +  +  +  +           

ПП.Н.07              +            

ПП.Н.08           +               

ПП.Н.09           +               

ПП.Н.10           +               

ПП.Н.11        + + + +               

ПП.Н.12  +     +    +               

ПП.Н.13            +              

ПП.Н.14                       +  + 

ПП.Н.15       +   +                

ПП.Н.16  +       +  +       +        

ПП.Н.17         +                 

ПП.Н.18         + +  +  +      +      

ПП.Н.19   +        + +    +    +   +   

ПП.Н.20           + +              

ПП.Н.21       +   +                

ПП.Н.22                         + 

ПП.Н.23                   +       

ПП.Н.24                  +        

ПП.Н.25                   +       

ПП.Н.26           +        +       

ПП.Н.27                          

ПП.Н.28                  +        

ПП.Н.29                        +  

ПП.Н.30                        +  

ПП.Н.31                        +  

ПП.Н.32 + + + + + + +   + +     + +   +    +  

ПП.Н.33 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 



Вибіркові дисципліни 

4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 

 

4. Блок (освітня програма "Економіко-правове забезпечення бізнесу") 

ПСЗО 01                   +       

ПСЗО 02                   +       

ПСЗО 03                  +  +      

ПСЗО 04                   +       

ПСЗО 05                   +       

ПСЗО 06                          

ПСЗО 07                   +       

ПСЗО 08            +              

ПСЗО 09                         + 

ПСЗО 10       +                   

ПСЗО 11         +   +  +            

 



6. Анотації дисциплін освітньо-професійної програми «Економіко-правове 

забезпечення бізнесу» за спеціальністю 051 «Економіка» 

Обов’язкові компоненти ОПП 
1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.01 

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням), 1 семестр 

Зміст 

                                                               Змістовий модуль 1 

Тема1. Державна мова — мова професійного спілкування. 

Тема 2. Основи культури української мови. 

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні. 

Тема 4. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 

Тема 5. Документація з кадрово-контрактних питань. 

                                                                Змістовий модуль 2 

Тема 6. Довідково-інформаційні документи. 

Тема 7. Етикет службового листування. 

Тема 8. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Культура усного фахового 

спілкування. 

Тема 9. Риторика і мистецтво презентації. Форми колективного обговорення 

професійних проблем. 

Тема 10. Наукова комунікація як складова фахової діяльності.  

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

Результати 

Знати:  

-  Особливості української мови як державної, її комунікативно-соціальні  

функції.  

-  Специфіку функціональних стилів сучасної української літературної мови;  

норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними.  

-  Основи ведення ділової документації українською мовою.  

-  Основні принципи професійного спілкування українською мовою.  

-  Основи професійної термінології.  

Уміти:  

-  Правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних  

намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв‘язання проблем і  

завдань у професійній діяльності.  

-  Сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового  

стилів.  

-  Скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування,  

складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки  

відповідно до поставленої мети.  

-  Складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що  

репрезентують їх специфіку.  

-  Послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою  

допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення 

мовної культури.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання ессе на 

розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.02 

Дисципліна «Історія України та української культури », 1 семестр 

Зміст 
                                                    Змістовий модуль 1 



Тема 1. Історія України та української культури як галузь знань. 

Тема 2. Стародавня доба української історії. Витоки української культури. 

Тема 3. Передумови виникнення Давньоруської держави й основні етапи її історії. 

Галицько-Волинська Русь. 

Тема 4. Вплив християнства на розвиток української культури княжої доби (ІХ – перша 

половина ХІV ст.). 

Тема 5. Литовсько-польська доба української історії (друга половина ХІV – середина 

ХVІІ ст.). 

Тема 6. Феномен українського козацтва. Запорізька Січ. 

Тема 7. Українська національна революція 1648–1676 рр. 

Тема 8. Українська козацько-гетьманська держава. 

Тема 9. Українська культура доби середньовіччя та раннього модерну. 

                                                       Змістовий модуль 2 

Тема 10. Українські землі під владою Російської й Австрійської імперій (кінець XVIII – 

початок XX ст.) 

Тема 11. Національно-культурне відродження в Україні наприкінці ХVІІІ – на початку 

ХХ ст.). 

Тема 12. Державотворчі та соціокультурні процеси в Україні за часів національно- 

демократичної революції 1917–1921 рр. 

Тема 13. Українські землі у міжвоєнний період (1921–1939). 

Тема 14. Україна у Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах (1939–1945). 

Тема 15. Україна в умовах системної кризи радянської системи (1945–1991). 

Тема 16. Тенденції соціокультурного розвитку України радянської доби. Діячі 

української культури в еміграції. 

Тема 17. Проголошення і розбудова суверенної України. 

Тема 18. Український нацональний культурний простір у постсоціалістичний період.  

Компетентност

і 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

Результати 

Знати: 

-Цивілізаційні витоки і детермінанти української культури й її місце у сучасному  

світі. 

-Динаміку становлення та розвитку основних галузей української культури: освіти і  

науки, образотворчих мистецтв, театру, музики, архітектури, кіномистецтва. 

- Основні етапи формування світових ідейно-художніх напрямів і стилів в  

українській культурі. 

-Сутність сучасних українських державотворчих і національно-культурних проектів  

у подальшому цивілізаційному поступі народів України.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 120 32 - 32 56 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання ессе 

на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.03 

Дисципліна «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», 1-4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. My place in business world 

Тема 1. Job hunting. Personal profile. 

Тема 2. CV Making up personal CV. 

Тема 3. Letter of application. The purpose of the letter of application. 

Тема 4. Ethics. The issue of ethics in business world 

Тема 5. Leadership. Who is a leader? 

Тема 6. Competition. How to be competitive in 21 century? 

Змістовий модуль 2. Organizations. 



Тема 1. Organizations. Types of ownership. 

Тема 2. Company structure. 

Тема 3. Writing a report Past simple and present perfect 

Тема 4. Goods and services. Types of goods and services. 

Тема 5. Brands and advertising. Creating and brands. The role of advertising for business. 

Тема 6. Quality. Quality control. 

Тема 7. Innovations. Why do we need innovations. 

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

 -повсякденні та пов‘язані з професійною діяльністю мовленеві зразки і лексичний 

матеріал;  

-граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних 

функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в 

професійній сфері;  

-правила написання зв‘язних текстів, головним чином, пропозицій, звітів та  

електронних листів загально-ділового змісту.  

 Уміти:  

-одержувати професійну інформацію з іноземних джерел, а також  

проводити бесіду-діалог;  

-застосовувати свої знання з іноземної мови у ситуаціях професійного спілкування, 

готувати доповідь-презентацію у певній професійно-  

орієнтованій галузі;  

з-дійснювати усний обмін інформацією в процесі повсякденних, ділових та  

виробничих контактів;  

-розуміти деталі в інструкціях та специфікаціях;  

п-исати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування  

особистою та професійною сферами (наприклад, заяву);  

-писати у стандартному форматі деталізовані завдання i звіти, пов'язані з  

навчанням та спеціальністю;  

-готувати i продукувати ділову та професійну кореспонденцію;  

-заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим  

рівнем граматичної коректності. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 180   80 100 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,заліків,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання ессе 

на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік 1-3 семестр, екзамен у 4 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.04 

Дисципліна «Ділова іноземна мова », 5-8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. My place in business world 

Тема 1. Job hunting. Personal profile. 

Тема 2. CV Making up personal CV. 

Тема 3. Letter of application. The purpose of the letter of application. 

Тема 4. Ethics. The issue of ethics in business world 

Тема 5. Leadership. Who is a leader? 

Тема 6. Competition. How to be competitive in 21 century? 

Змістовий модуль 2. Organizations. 

Тема 1. Organizations. Types of ownership. 

Тема 2. Company structure. 

Тема 3. Writing a report Past simple and present perfect 

Тема 4. Goods and services. Types of goods and services. 

Тема 5. Brands and advertising. Creating and brands. The role of advertising for business. 



Тема 6. Quality. Quality control. 

Тема 7. Innovations. Why do we need innovations. 

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

– базову професійно-орієнтовану лексику (обсяг не менше 4000 лексичних одиниць);  

–  основи ділової мови за фахом;  

– основні структури і функції мови, необхідні для оволодіння усними і письмовими 

формами професійного спілкування іноземною мовою в повсякденних ситуаціях.  

Вміти:  

- читати професійно спрямовані тексти з максимальним вилученням необхідної 

інформації з прочитаного;  

– говорити на теми повсякденного тематики в ситуаціях, пов'язаних з професійною 

діяльності;  

– писати ділові листи, електронні повідомлення, заповнювати документи, пов'язані з 

професією 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

240   74 166 

Форми СРС 

Підготовка практичних занять, заліків, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5-7 семестрах, іспит у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.05 

Дисципліна «Основи філософських знань », 1,2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Специфіка і розвиток філософського знання  

Тема 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві 

Тема 2. Історія розвитку філософії 

Тема 3. Онтологія : філософське вчення про буття 

Тема 4. Теорія пізнання 

Тема 5. Свідомість  

Змістовий модуль 2. Людина і суспільство у філософській перспективі Тема 6. 

Соціальна філософія 

Тема 7. Філософська антропологія 

Тема 8. Філософія техніки  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

Результати 

Знати: 

-специфіку філософського знання, його структуру та основні етапи  

розвитку, поняття про світогляд, його типи та світоглядний характер  

філософського знання; 

- особливості філософії як науки та її співвідношення із іншими науками; -роль, 

функції та місце філософії у розвитку культури світової та  

вітчизняної;  

-  базові поняття онтологічного, гносеологічного, соціально-  

філософського, філософсько-антропологічного, аксіологічного знання;  

-  філософські засади розуміння буття та пізнання, поняття про діалектику  

та синергетику;  

-  основи розуміння специфіки людського буття та культури;  

-  засади філософського розуміння свідомості;  



-  специфіку наукового пізнання серед інших форм пізнання;  

-закономірності життя і розвитку суспільства, історичного процесу, співвідношення 

понять культура та цивілізація;  

-  роль цінностей в житті окремої особистості та суспільства в цілому;  

-  сутність глобальних проблем людства та шляхів їх вирішення.  

Уміти:  

-  характеризувати та з‘ясовувати специфіку філософії різних етапів її  

розвитку;  

-  порівнювати різні філософські концепції;  

-  аналізувати явища індивідуального буття людини та життя і розвитку  

суспільства, його культури, застосовуючи філософську методологію;  

-  використовувати знання з онтології, феноменології, філософської- антропології, 

гносеології під час самостійного осмислення явищ  

дійсності;  

-  багатоаспектно використовувати методологічні прийоми та  

категоріально-понятійний апарат сучасної філософії, діалектики та  

синергетики. 

Мати навички: 

-використовувати філософські знання та методологію для вивчення  

інших дисциплін і прогнозування розвитку політичних, економічних, культурних, 

соціальних і виробничих процесів.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32 - 32 56 

Форми СРС 

Підготовка практичних занять, заліку, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі, Іспит 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.06 

Дисципліна «Правознавство », 1,2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Загальні положення теорії держави і права. Основні поняття 

загальної теорії держави і права.  

Тема 1. Поняття держава. Форми держави.  

Тема 2. Право. Поняття, основні ознаки і систематизація правових норм.  

Тема 3. Форми (джерела) права. Правовідносини.  

Тема 4. Правопорушення. Юридична відповідальність.  

Тема 5. Основи конституційного права.  

Тема 6. Інститут громадянства України.  

Тема 7. Виборча система України.  

Тема 8. Судова влада в Україні.  

Тема 9. Система правоохоронних органів України.  

Змістовий модуль 2. Інші галузі права.   

Тема 10. Основи цивільного права.  

Тема 11. Основи сімейного права.  

Тема 12. Основи трудового права.  

Тема 13. Основи адміністративного права.  

Тема 14. Основи кримінального права.  

Тема 15. Основи житлового права.  

Тема 16. Основи господарського та фінансового права 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання економічних 

та соціально-трудових відносин. 



СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

Результати 

Знати: 

 - основні джерела та літературу з питань курсу, передумови виникнення держави і 

права, теорії виникнення держави, форми держави, поняття та функції, систему, галузі 

та інститути права, систематизацію законодавства, основи конституційного, 

адміністративного, цивільного, господарського, сімейного, житлового, трудового та 

кримінального права, засвоїти вузлові поняття; 

 - студенти повинні сформувати чітке уявлення про структуру національної системи 

права, з‘ясувати особливості предмету і методу регулювання провідних галузей права 

України та засвоїти їх фундаментальні положення;  

- завданням навчальної дисципліни є також вироблення вмінь і навичок самостійного 

пошуку необхідних нормативно-правових актів та правильного їх використання.  

Уміти: - орієнтуватися в основах права, застосовувати на практиці його основні норми, 

розуміти терміни, орієнтувати у джерелах та літературі з питання та використовувати 

їх у повсякденному житті.  

Мати навички: 

 - визначати об‘єкт та особливості окремих галузей права, характеризувати систему 

права та законодавства України;  

- аналізувати особливості організації державної влади в Україні;  

- орієнтуватися в системі джерел права України;  

- визначити нормативно-правовий акт, нормами якого регулюватимуться 

правовідносини в конкретній (запропонованій) ситуації;  

- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні 

напрямки його розвитку 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання ессе 

на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі Екзамен у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.07 

Дисципліна «Політолого-соціологічний курс », 2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Політологія як наука, предмет, методи та функції.  

Тема 2. Розвиток політичної думки: від стародавнього світу до сучасності.  

Тема 3. Політична влада, проблеми її легітимності.  

Тема 4. Політична система. Політичні режими.  

Тема 5. Політичні партії, громадські організації та рухи.  

Тема 6. Поняття і типи партійних систем. Партійна система України.  

Тема 7. Політична еліта та політичне лідерство.  

Тема 8. Сучасна система міжнародних відносин 

Змістовий модуль 2 

Тема 9. Предметна сфера соціології.  

Тема 10. Конкретно-соціологічне дослідження та його основні етапи. Методика і 

техніка соціологічних досліджень.  

Тема 11. Становлення соціології як самостійної науки.  

Тема 12. Системний погляд на суспільство. Поняття соціальної структури суспільства.  

Тема 13. Соціальні спільноти та соціогрупова структура суспільства.  

Тема 14. Соціальні інститути суспільства.  

Тема 15. Соціалізація як процес засвоєння соціального досвіду.  

Тема 16. Соціальний контроль і девіація. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 



професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання економічних 

та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

Результати 

Знати:  

- понятійно-категоріальний апарат політології та соціології;  

- основні теоретичні і методологічні напрями у вивченні політичних та соціальних 

процесів; 

 - сутність політики, політичного життя суспільства, політичних відносин і процесів; 

 - структуру політичної системи та її функції 

 - права і свободи людини і громадянина та механізми їх реалізації;  

- особливості світової політики в умовах глобалізації;  

- особливості та завдання зовнішньої політики української держави; 

 - специфіку соціологічного аналізу політики та політичних процесів, що відбуваються 

в сучасному суспільстві;  

- тенденції та проблеми розвитку сучасного суспільства, його структуру, базові 

компоненти соціального життя; 

 - соціологічне розуміння ролі людини як головної діючої особи політичного життя 

Уміти:  

- характеризувати основні політичні процеси, що відбуваються нині в Україні;  

- виявляти специфіку соціологічного аналізу політичного життя;  

- визначати відповідні форми виявлення, фіксації політичних процесів; 

 - давати аналіз тенденціям політичних та соціальних змін в сучасній Україні та світі;  

- використовувати теоретичні знання політолого-соціологічного курсу у практичній 

роботі.  

Мати навички:  

- розуміння сучасних досягнень економіки та базових уявлень про основні напрямки її 

розвитку. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32 - 16 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), тестування, модульного 

контролю, екзамену. Вивчення джерел, рекомендованих до самостійного опанування.; 

підготовка рефератів і доповідей, Інтернет-оглядів з тематики курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 

 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.01 

Дисципліна «Вища математика», 1 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Визначники та їх властивості. Правило Лапласа. 

Тема 2. Матриці. Дії над матрицями. Обернена матриця. Ранг матриці. 

 Тема 3. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь та методи їх розв‘язування . 

Тема 4. Вектори та дії над ними. Поняття базису та системи координат.  

Тема 5. Рівняння лінії на площині. Різні види рівняння прямої на площині.  

Тема 6. Рівняння площини та рівняння прямої у просторі.  

Тема 7. Криві другого порядку та поняття про поверхні другого порядку . Змістовий 

модуль 2. 

Тема 8. Множина. Поняття функції. Область визначення, способи задання. 

Тема 9. Границя функції. 

Тема 10. Неперервність функції.  

Тема 11. Поняття похідної та її зміст. Методи диференціювання. 

Тема 12. Застосування диференціального числення до дослідження функції 

Тема 13. Диференціал та його застосування 

Тема 14. Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування. 

Тема 15. Визначений інтеграл. Застосування визначеного інтегралу  

Компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 



ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- 

та макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  теорію матриць і визначників, які є основним математичним апаратом  

системного опису складних зв‘язків матеріального світу;  

-  основні математичні поняття сучасної математичної символіки, елементи теорії 

множин і математичної логіки як основних можливостей мінімально-збиткового 

представлення математично  

формалізованих процесів; 

-теорію функцій однієї змінної, яка дозволяє якісно аналізувати  

дискретні і неперервні функціональні зв'язки, даючи їм геометричну і аналітичну 

інтерпретацію, а також визначити аналітично  

функціональний зв'язок в умовах даного експерименту; 

- теорію і методи екстремізації функцій однієї змінної, яка є основою розв'язування 

оптимізаційних економічних, організаційних,  

технологічних і виробничих процесів;  

Уміти:  

-  математично моделювати технологічні, технічні та соціально-економічні  

процеси в межах тих технологічних, технічних та соціально- економічних знань, які він 

отримав при вивченні відповідних природничих та спеціальних дисциплін;  

-  за умов міждисциплінарних зв'язків в процесі бакалаврської підготовки та за умов 

подальшої інженерної діяльності чисельно розв'язувати практичні задачі в межах 

вищеозначеного, кількісно оцінювати результати практичних завдань, проектів та 

бізнес-пропозицій.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні  

принципи й методи управління, а також підготовку, прийняття та  

реалізацію оптимальних управлінських рішень;  

-  володіння методами та інструментарієм для обґрунтування  

управлінських рішень щодо створення й функціонування логістичних організаційних 

структур  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 - 32 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.02 

Дисципліна «Теорія ймовірності і математична статистика», 2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Елементи комбінаторики: основні принципи комбінаторики (суми та добутку), 

сполуки без повторень (розміщення, перестановки, комбінації). Властивості 

комбінацій, їх зв‘язок з біномом Ньютона.  

Побудова трикутника Паскаля. 

Тема 2. Предмет теорії ймовірності та її вихідні поняття. Поняття простору 

елементарних подій. Види подій. Операції над подіями. 



Тема 3. Означення та властивості ймовірності: класичне, геометричне, статистичне 

означення. Властивості ймовірності. Аксіоми теорії ймовірності. 

Тема 4. Теореми додавання ймовірностей несумісних подій. 

Тема 5. Залежні і незалежні випадкові події, поняття умовної ймовірності. Теореми 

множення ймовірностей. Теорема додавання ймовірностей сумісних подій 

Тема 6. Апріорні та апостеріорні ймовірності гіпотези. Формула повної ймовірності. 

Формули Байєса 

Тема 7. Схема Бернуллі. Формула Бернуллі та наслідки з неї. Найвірогідніше число 

«успіхів» у схемі Бернуллі. 

Тема 8. Граничні теореми у схемі Бернуллі: 

- формула Пуассона для обчислення ймовірностей масових малоймовірних випадкових 

подій;  

- локальна теорема Муавра-Лапласа. Функція Гауса та її властивості; 

- інтегральна теорема Муавра-Лапласа. Функція Лапласа та її властивості. Наслідки з 

теореми.  

Змістовий модуль 2. 

Тема 9. Дискретні випадкові величини (ДВВ). Закон розподілу ДВВ та форми його 

задання. Функція розподілу ймовірностей та особливості її  

побудови для ДВВ. Сума та добуток декількох ДВВ. 

Тема 10. Числові характеристики ДВВ. Математичне сподівання, дисперсія та середнє 

квадратичне відхилення. (ймовірнісний зміст, формули для обчислення, властивості). 

Тема 11. Приклади законів розподілу ДВВ: Біномний розподіл, розподіл Пуассона, 

геометричний та гіпергеометричний розподіли. Числові характеристики розглянутих 

розподілів. 

Тема 12. Інтегральна та диференціальна функції розподілу ймовірностей неперервних 

випадкових величин (НВВ). Визначення числових характеристик НВВ. 

Тема 13. Приклади законів розподілу НВВ. Рівномірний та показниковий закони 

розподілу НВВ. Нормальний закон розподілу НВВ. Нормальна крива та її властивості. 

Стандартний розподіл. Формула для обчислення ймовірності попадання нормально 

розподіленої НВВ в заданий інтервал. Правило трьох сигм. 

Тема 14. Перша та друга нерівності Чебишова. Граничні теореми закону великих чисел 

- Чебишова та Бернуллі. 

Тема 15. Предмет математичної статистики. Генеральна сукупність та вибірка. 

Статистичний розподіл вибірки та його графічні представлення. Тема 16. Точкові 

статистичні оцінки параметрів розподілу. Незміщеність, ефективність та спроможність 

оцінки. Інтервальні статистичні оцінки. Довірча ймовірність, довірчий інтервал. 

Перевірка статистичних гіпотез. Критерій узгодження Пірсона  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- 

та макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  основні поняття комбінаторики;  

-  поняття випадкової події;  

-  класичне, статистичне та геометричне означення ймовірності;  

-  правило додавання та множення ймовірностей;  

-  граничні теореми для схеми Бернуллі;  

-  поняття випадкової величини, її закони розподілу (в тому числі закон  

розподілу Пуассона, нормальний закон розподілу Гаусса);  

-  числові характеристики випадкових величин  

-  елементи математичної статистики.  

Уміти:  



-  застосовувати основні методи теорії ймовірностей і математичної  

статистики до обробки й аналізу результатів статистичних  

спостережень і приймати на основі них обґрунтовані рішення;  

-  за умов міждисциплінарних зав‘язків в процесі бакалаврської підготовки та за умов 

подальшої інженерної діяльності чисельно розв'язувати практичні задачі в межах вище 

означеного, кількісно оцінювати результати практичних завдань, проектів та бізнес-  

пропозицій;  

-  опрацьовувати математичні моделі, пов‘язані з подальшою фаховою  

діяльністю, а по можливості й складати такі моделі. 

Мати навички: 

- застосування основних понять та методів теорії ймовірностей і  

математичної статистики для розрахунку різних кількісних характеристик в задачах 

транспортних технологій.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, практичних занять, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.  

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.03 

Дисципліна «Оптимізаційні методи та моделі», 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки  

Тема 2. Поняття оптимізаційних задач і оптимізаційних моделей. 

 Тема 3. Лінійне програмування  

Тема 4. Теорія двоїстості і двоїсті оцінки в аналізі розв‘язків лінійних оптимізаційних 

моделей  

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Аналіз лінійних моделей економічних задач  

Тема 6. Транспортна задача  

Тема 7. Цілочислові задачі лінійного програмування. Основні методи їх розв‘язання і 

аналізу  

Тема 8. Задачі нелінійного програмування. Основні методи їх розв‘язання і аналізу 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- 

та макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

- основні категорії, поняття, теореми та задачі, необхідні при застосуванні  

економіко-математичних методів; 

– методи лінійного, цілочислового, нелінійного та динамічного  

програмування, основи теорії ігор; 

– методологію та інструментарій побудови і розв‘язування оптимізаційних задач; 

– програмне забезпечення при розв‘язанні економіко-математичних задач на ПЕОМ.   

Уміти: 

- формулювати економіко-математичні моделі;  

– здійснювати розв‘язання економічних задач за допомогою математичних методів;  

– аналізувати математичний розв‘язок задач для прийняття оптимальних рішень в 

умовах ринкової економіки та конкуренції.  



Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 3 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.04 

Дисципліна «Економетрика», 4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи побудови економетричних моделей.  

Тема 1. Зв`язок економетрики з макроекономікою. 

Тема 2.Проста вибіркова лінійна регресія 

Тема 4. Особливі випадки у багатофакторному регресійному аналізі. 

Тема 5. Криві зростання. 

Тема 6. Економетричні симультативні моделі. 

Змістовий модуль 2. Основні припущення багатофакторного регресійного аналізу. 

Тема7. Поняття гетероскедастичності та гомоскедастичності. Автокореляція. 

Мультиколінеарність. 

Тема 8. Динамічні економетричні моделі. 

Тема 9. Системи одночасних економетричних рівнянь. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- 

та макрорівні. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

- основні поняття, категорії та інструменти економетрики;  

- методи перевірки статистичних гіпотез стосовно показників побудованих 

економетричних моделях;  

- сучасні методи економетричного аналізу;  

Вміти:  

- здійснювати пошук інформації згідно мети дослідження;  

- здійснювати вибір інструментарію для обробки отриманих економічних даних; - 

будувати стандартні економетричні моделі;  

- прогнозувати стан розвитку соціально-економічних систем;  

- робити змістовні, обґрунтовані висновки та рекомендації на основі результатів 

економетричного моделювання. 

Мати навички аналізу стану і оцінки перспектив розвитку економічних і соціальних 

систем в сучасних умовах 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 
Залік у 4 семестрі 



навчання 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.05 

Дисципліна «Інформатика та інформаційні технології в економіці », 1 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Сучасні комп‘ютерні та інформаційні технології. Інформаційні 

технології на базі сучасних математичних пакетів обробки інформації.  

Тема 1. Обробка текстових документів.  

Тема 2. Обробка табличних документів.  

Тема 2. Основи роботи в програмному середовищі Mathcad.  

Тема 3. Розв‘язання задач лінійної алгебри і математичного аналізу.  

Тема 4. Розв‘язання рівнянь та систем рівнянь.  

Змістовий модуль 2. Технології розв‘язання прикладних задач.  

Тема 5. Комп‘ютерні технології статистичного аналізу.  

Тема 6. Розв‘язання задач математичного програмування.  

Тема 7. Інформаційні технології аналізу систем масового обслуговування 

Тема 8. Інформаційні технології аналізу систем управління запасами 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

Результати 

Знати:  

- сутність та можливості сучасних комп‘ютерних систем і технологій для розв‘язання 

інформаційних і математичних задач у галузі економіки;  

- призначення, склад і можливості сучасних комп‘ютерних систем (системи 

математичних розрахунків Mathcad, системи табличних розрахунків Excel тощо), їх 

використання для розв‘язання інженерних та економічних задач;  

- методи і прийоми розробки алгоритмів і комп‘ютерних програм алгоритмічною мовою 

високого рівня (алгоритмічна мова системи Mathcad);  

- технологію інформаційної підтримки розв‘язуваних задач графічними засобами. 

Уміти:  

- аналізувати завдання в своїй предметній області і вибирати відповідне програмне 

забезпечення для розв‘язання розрахункових, економікотехнічних та інформаційних 

задач;  

- здійснювати постановку і алгоритмізацію задач, розробку комп‘ютерних програм, 

комп‘ютерну реалізацію розрахунків;  

- настроювати параметри вибраного програмного забезпечення відповідно до конкретної 

задачі або класу задач;  

- використовувати засоби Mathcad та Excel для моделювання, розрахунків, аналізу та 

прогнозування.  

Мати навички:  

- Демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування інформаційних 

систем та технологій в навчальному процесі, наукових дослідженнях та професійній 

діяльності.  

- Використовувати нові інформаційні технології, підвищувати продуктивність праці та 

загального рівня культури управління.  

- Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в професійній сфері. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 32 - 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. Вивчення розділів, рекомендованих 

до самостійного опанування; підготовка рефератів та презентацій опрацьованого 

матеріалу 



Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік  у 1 семестрі 

 

 



3. Цикл професійної і практичної підготовки за напрямом 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.01 

Дисципліна «Політична економія », 2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 Політична економія як наука.  

Тема 2 Економічна система суспільства.  

Тема 3 Соціально-економічна сутність відносин власності.  

Тема 4 Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст та результативність.  

Тема 5 Форми суспільного господарства. 

 Тема 6 Ринкове господарство і його основні суб‗єкти.  

Тема 7 Сучасний ринок, його структура і функції.  

Тема 8 Підприємство в економічній системі.  

Тема 9 Основи теорії попиту та пропозиції.  

Змістовий модуль 2 

Тема 10 Кругообіг і оборот капіталу.  

Тема 11 Трудові відносини. Заробітна плата. 

 Тема 12 Витрати виробництва, прибуток і валовий дохід 

Тема 13 Ціноутворення та фактори виробництва.  

Тема 14 Національна економіка. Основні макроекономічні показники.  

Тема 15 Фінансова система та основи податкової політики.  

Тема 16 Економічне зростання та соціальний прогресс 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- 

та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати:  

- основні етапи становлення та розвитку політичної економії як науки;  

- сучасну теорію виробництва та його фактори; 

 економічний та юридичний зміст власності, економічну теорію прав власності;  

- особливості основних економічних систем та перехідної економіки;  

- основи функціонування ринкової економіки, категорії та закони товарного 

виробництва;  

- сутність і функції ринку;  

- економічну природу і види конкуренції; причини та наслідки монополізму в 

економіці;  

- теорію домогосподарства;  

- теорії фірми, економіку фірми (економічні витрати, доходи, прибутки, рентабельність 

господарської діяльності, стратегії ціноутворення);  

- механізми функціонування ресурсних ринків – праці, капіталу, землі й нерухомості;  

- систему макроекономіки: її основні результати й показники;  

- чинники і критерії економічного зростання та економічного розвитку;  

- форми подолання макроекономічної нестабільності; 

- методи державного регулювання економіки;  

- головні сфери світової економіки, 

 форми міжнародних економічних зв‘язків;  



Вміти :  

- здійснювати порівняльний аналіз економічних систем;  

- розраховувати основні показники економічної та соціальної ефективності суспільного 

виробництва;  

- аналізувати програми макроекономічного розвитку країни;  

- оцінювати структуру та інфраструктуру ринку, ефективність конкурентної та 

антимонопольної політики;  

- визначати стан економічного розвитку окремих підприємств;  

- користуватися сучасною науковою літературою, статистичними довідниками, 

електронними джерелами інформації. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

210 32 - 48 130 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.02 

Дисципліна «Мікроекономіка », 4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Основи теорії попиту та пропозиції. Теорії поведінки споживача 

та виробника  

Тема 1. Вступ до мікроекономіки  

Тема 2. Основи аналізу попиту і пропозиції  

Тема 3. Ринковий механізм погодження попиту і пропозиції  

Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача 

 Тема 5. Ординалістський підхід щодо вибору споживача  

Тема 6. Аналіз поведінки споживача.  

Тема 7. Мікроекономічна модель підприємства  

Тема 8. Варіації факторів виробництва та оптимум виробника.  

Тема 9. Витрати виробництва.  

Змістовий модуль 2. Основи аналізу поведінки фірм в різних ринкових умовах на 

товарних та ресурсних ринках  

Тема 10. Ринок досконалої конкуренції.  

Тема 11. Монопольний ринок.  

Тема 12. Олігополія  

Тема 13. Ринок монополістичної конкуренції  

Тема 14. Мікроекономічна модель функціонування факторних ринків  

Тема 15. Мікроекономічна модель ринку праці  

Тема 16. Ринки капіталу та природних ресурсів  

Тема 17. Загальна рівновага та економічна ефективність 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- 

та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 



установ. 

Результати 

Знати:  базові положення мікроекономічної теорії щодо функціонування ринкового 

механізму, формування попиту і пропозиції, вибору споживача і виробника; принципи 

раціональної поведінки економічних мікросистем в ринкових умовах; термінологію і 

основні прийоми мікроекономічного аналізу. Уміти:  використовувати інструментарій 

мікроекономічного аналізу для вивчення та оптимізації поведінки економічних 

суб‘єктів у ринкових умовах; застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень 

для аналізу ефективності функціонування господарських мікросистем; виконувати 

техніко-економічні розрахунки, пов‘язані з аналізом і обґрунтуванням раціональної 

поведінки учасників ринку.  

Мати навички:  аналізувати і оцінювати реальні умови господарювання, обґрунтовано 

формулювати мету виробничо-господарської діяльності, знаходити оптимальні шляхи 

її реалізації за умов обмежених ресурсів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 32  116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 4 семестрі 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.03 

Дисципліна «Макроекономіка », 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу. Система національних рахунків.  

Тема 2. Макроекономічна нестабільність.  

Тема 3. Споживання, заощадження та інвестиції.  

Тема 4. Сукупний попит і сукупна пропозиція.  

Тема 5. Держава в системі макроекономічного регулювання.  

Змістовий модуль 2 

Тема 6. Фіскальна політика в системі державного регулювання економіки 

Тема 7. Механізм грошово-кредитної діяльності.  

Тема 8. Механізм зовнішньоекономічної діяльності.  

Тема 9 .Ринок праці та соціальна політика.  

Тема 10. Економічне зростання. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- 

та макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати Знати:  



- теорію макроекономічної науки, її об‘єкт, предмет і метод;  

- основні показники та індикатори макроекономічного розвитку;  

- базові моделі рівноваги та механізм складових макроекономічної політики: 

фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної, соціальної.  

Уміти: 

 - розраховувати та аналізувати основні макроекономічні показники; 

 - оцінювати стан розвитку економіки на основі макроекономічних показників; 

 - самостійно обґрунтовувати макроекономічну політику;  

- використовувати і застосовувати знання, набуті у процесі вивчення дисципліни, у 

майбутній роботі та житті;  

- здійснювати аналіз динаміки основних показників та тенденцій макроекономічного 

розвитку;  

- застосовувати методи оцінки стану та ефективності заходів держави щодо ринку 

праці;  

- використовувати методи аналізу інфляційних процесів, інструментарій оцінки 

зовнішньоекономічної позиції країни.  

Мати навички: 

 - визначати основні диспропорції макроекономічного розвитку країни, їх характер та 

причини виникнення; 

 - визначати й обґрунтовувати цілі, пріоритети та завдання в сферах фінансової, 

монетарної, антиінфляційної, зовнішньоекономічної, а також політики економічного 

зростання та у сфері зайнятості у прогнозному періоді;  

- застосовувати передовий досвід зарубіжних країн в формуванні стратегії розвитку 

різних напрямів макроекономічної політики; 

 - обґрунтувати систему антикризових регуляторних заходів держави, включаючи 

зовнішнє фінансування, спрямованих на усунення внутрішнього дисбалансу в 

економіці країни;  

- розраховувати макроекономічні показники в системі національних рахунків;  

- аналізувати сукупний попит та сукупну пропозицію;  

- досліджувати споживання, заощадження та інвестиції;  

- визначати зміст, форми вияву та головні фактори макроекономічної нестабільності; 

- обґрунтовувати необхідність державного втручання в економіку; 

 - оцінювати ефективність грошово-кредитної, фіскальної, соціальної політики та 

механізму зовнішньоекономічної діяльності;  

- обґрунтовувати зміст, джерела, типи та фактори економічного зростання. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 - 32 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 3 семестрі 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.04 

Дисципліна «Історія економіки та економічної думки », 1 семестр 

Зміст 

                                                             Змістовий модуль 1 

Тема 1.Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду 

формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. — V ст. н.е.).  

Тема 2. Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в 

період середньовіччя (V — XV ст.).  

Тема 3. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації 

(XVI — перша половина XVII ст.).Перші економічні школи.  

Тема 4. Розвиток ринкового господарства та економічної думки в період становлення 

національних держав (друга половина XVII — перша половина XIX ст.).  

                                                               Змістовий модуль 2 

Тема 5. Ринкове господарство провідних країн світу в період монополістичної 

конкуренції та відображення цих процесів у світовій економічній думці (друга 



половина XIX — початок XX ст.). 

Тема 6. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі 

інформаційно-технологічної революції (кінець XX — початок XXI ст.).  

Тема 7. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX ст.) 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- 

та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати:  

- конкретні проблеми господарського розвитку провідних країн світу у певні періоди;  

- економічну історію України та альтернативні шляхи розвитку її господарства в період 

переходу від командно-адміністративної системи до соціальноорієнтованої ринкової 

економіки;  

- наукове відображення господарської діяльності в економічній думці вчених світу та 

України.  

Вміти : застосовувати основні положення у практичній діяльності. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32 116 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.05 

Дисципліна «Економіка підприємства », 3,4 семестри 

Зміст 

Змістовий модуль 1Підприємство в системі господарювання. Його ресурси 

Тема 1. Теорії підприємств та основи підприємництва 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства 

Тема 4. Структура і управління підприємством 

Тема 5. Ринок і продукція 

Тема 5. Ринок і продукція 

Тема 6. Організація виробництва і забезпечення якості продукції 

Тема 7. Планування діяльності підприємства 

Тема 8. Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація 

Тема 9. Капітал підприємства 

Тема 10. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства 

Змістовий Змістовий модуль 3. Інновацфійна діяльність підприємства та його 

ефективність 

Тема 11. Персонал підприємства, продуктивність і оплата  праці. 

Тема 12. Інвестиції 

Тема 13. Інноваційна діяльність 

Тема 14. Витрати на виробництво і реалізацію продукції 

Тема 15. Фінансово-економічні результати суб‘єктів господарювання 

Тема 16. Економічна безпека та антикризова діяльність 



Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Результати 

Знати:  

 економічні основи функціонування підприємств в сучасних економічних умовах; 

  методи оцінки виробничих ресурсів підприємства (основих засобів, оборотних 

коштів),  

 визначення витрат і результатів господарської діяльності підприємства;  

 способи мотиваційного впливу, що забезпечують ефективне господарювання; 

Вміти : 

 на практиці застосовувати отримані теоретичні знання, що передбачає оволодіння 

навичками аналітичної діяльності, прийомами здійснення необхідних розрахунків, 

технікою обґрунтування рішень, способами реалізації мотиваційного впливу. 

Мати навички формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські 

рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення 

господарської діяльності на рівні підприємств 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

240 64 64  112 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, написання курсової роботи підготовка до заліку та іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 3 семестрі, іспит у 4 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ОПП: ПП.Н.06 

Дисципліна «Менеджмент», 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Методологічні підходи до менеджменту.  

Тема 1. Предмет і завдання курсу. Сутність управління.  

Тема 2. Підходи до управління. Еволюція науки управління. 

Тема 3. Поняття організації. Складні організації. 

Тема 4. Зовнішнє і внутрішнє середовище організації. 

Тема 5. Суть, функції та переваги стратегічного управління.  

Тема 6. Процес прийняття управлінського рішення. 

Тема 7. Комунікації та ефективність управління. 

Тема 8. Планування.  

Тема 9. Організація взаємодії та повноваження. 

Тема 10. Побудова організаційної структури організації.  

Змістовий модуль 2. Управління трудовими ресурсами.  

Тема 11. Мотивація. 

Тема 12. Керівництво. Влада та особливий вплив. Лідерство.  

Тема 13. Групова динаміка. 

Тема 14. Контроль і регулювання в організації. 



Тема 15. Конфлікти та управління ними. Управління і стрес.  

Тема 16. Управління трудовими ресурсами.  

Тема 17. Лідерство – види, ситуація і ефективність. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 
 

Знати:  

-  теоретичні та організаційні основи сутності, зміст, визначення основних понять, 

закономірності та принципи управління;  

-  характеристику зовнішнього і внутрішнього середовища організації;  

-  методи управління в організаціях;  

-  загальну характеристику основних функцій управління; 

-особливості етапів і методів планування; типи і характеристику організаційних структур 

управління; характеристику процесу делегування повноважень; 

- основні характеристики теорій мотивації; 

-характеристику видів і етапів контролю; характеристику методів прийняття рішень; 

процесу організаційних і міжособових комунікацій; 

- теоретичні засади су
 асних те 
 рій лідерства; форми влади; теорію  

конфлікту, методи вирішення конфліктів; 
 характеристику формальних і неформальних 

груп тощо.  

Уміти:  

-  визначати та аналізувати характеристики внутрішнього і зовнішнього середовища; - 

 визначати кордони і особливості використання методів управління;  

-  формулювати місію та цілі організації; розробляти стратегію організації;  

-  визначати тип організаційної структури управління: розробляти її схему, визначати її 

переваги та недоліки;  

-  розраховувати необхідну кількість управлінців, розробляти положення про підрозділи 

підприємства і посадові інструкції для співробітників;  

-  обґрунтувати і визначити конкретні моделі мотивації співробітників;  

-  проаналізувати і визначити форму влади і стиль лідерства конкретного управлінця; 

-побудувати модель конфліктної ситуації і обґрунтувати методи управління даною 

ситуацією; -  проаналізувати на основі релевантної інформації конкретну проблему, яка 

потребує вирішення і прийняття раціонального управлінського рішення;  

-  розробити заходи для контролю прийнятого рішення.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування методів 

управління для ефективної діяльності організації;  

-  встановлювати взаємозв'язки базових моделей менеджменту з керованими та 

керуючими підсистемами управління;  

-  знаходити вірні рішення при використанні сучасних інструментів, методів в управлінні 

діяльністю організацій;  

-  розробляти механізм здійснення обміну інформацією між елемент
 ми 

комун
 каційного каналу передачі; 

-розв‘язувати складні практичні задачі з планування, організації, мотивації, контролю 

дл 
  ведення комерційної діяльності на підприємствах різних форм власності.  
 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 



Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 3 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.07 

Дисципліна «Маркетинг », 6 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи маркетингу та управління товарами і послугами. 

Тема 1. Сутність та зміст маркетингу. 

Тема 2. Формування маркетингової інформаційної системи. Тема 3. Комплексне 

дослідження ринку. 

Тема 4. Товар у комплексі маркетингу.  

Змістовий модуль 2. Складові комплексу маркетингу та управління маркетинговою 

діяльністю. 

Тема 5. Ціна у комплексі маркетингу. 

Тема 6. Розповсюдження у комплексі маркетингу. Тема 7. Комунікації у комплексі 

маркетингу. Тема 8. Управління маркетинговою діяльністю.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

Результати 

Знати: 

- сутність маркетингу та його основні групи функцій – маркетингові  

дослідження, розробку основних політик – товарну, цінову, політики розподілу та 

комунікацій, функції організації, планування та контролю маркетингової діяльності.  

Уміти:  

-  розробляти програму маркетингу залежно від цілей діяльності;  

-  формувати на підприємстві систему маркетингової інформації для  

збору, систематизації та аналізу первинної та вторинної інформації -  

бази для прийняття обґрунтованих маркетингових рішень;  

-  аналізувати фактори внутрішнього та зовнішнього середовища;  

-  розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємозв'язку між  

елементами комплексу маркетингу.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння основних прийомів і принципів  

маркетингу, серед яких дослідження ринку та аналіз ринкових можливостей 

підприємства; розроблення стратегії і тактики маркетингової діяльності та прийняття 

рішень; організація маркетингової діяльності;  

-  використовувати нові концепції маркетингу, вивчати досвід маркетингової діяльності 

в розвинутих країнах світу та адаптувати теорію і практику маркетингу до умов 

вітчизняного ринку;  

-  застосовувати набуті знання для формування раціональних виробничих програм та 

оперативного реагування на ринкову ситуацію.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, лабораторних робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 6 семестрі 

 



Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.08 

Дисципліна «Гроші і кредит», 5 семестр 

Зміст 

                                                 Змістовий модуль 1 

Тема 1. Сутність грошей та їх функції. Теорії грошей.  

Тема 2. Грошовий оборот та грошові потоки.  

Тема 3. Фінансовий ринок.  

Тема 4. Грошова система.  

Тема 5. Інфляція та грошові реформи.  

Тема 6. Ринок цінних паперів.  

                                                   Змістовий модуль 2 

Тема 7. Сукупність кредиту та кредитний механізм  

Тема 8. Кредитна система.  

Тема 9. Центральний банк та його роль в економіці.  

Тема 10. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи.  

Тема 11. Спеціалізовані кредитно – фінансові установи.  

Тема 12. Гроші та кредит у системі міжнародних відносин. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

Результати 

Знати :  

- закономірності грошово – кредитного обігу в умовах ринкового господарства;  

- принципи та форми організації сучасної грошово – кредитної системи;  

- особливості вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту; 

 - характеристики ринку позикових капіталів, грошового обігу, банків та банківської 

діяльності;  

- функціонування спеціалізованих небанківських інститутів;  

- сутність методів, принципів та інструментів грошово – кредитної політики.  

Вміти :  

- орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово – кредитного 

характеру;  

- аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово – кредитному 

ринку;  

- прогнозувати майбутній розвиток грошово – кредитних відносин;  

- обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань монетарного 

характеру.  

Мати навички: застосовувати основні нормативни документи і закони України у сфері 

банківської діяльності, державному регулюванню ринку цінних паперів, про систему 

валютного регулювання і валютного контролю і т.д.; основні моделі грошових реформ та 

моделі сукупного грошового обороту та законом грошового обороту; основні види 

споживчих кредитів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

 

 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

 



 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.09 

Дисципліна «Фінанси », 6 семестр 

Зміст 

                                             Змістовий модуль 1 

Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль  

Тема 2. Фінансова система  

Тема 3. Фінанси підприємницьких структур  

Тема 4. Податки і податкова системи України  

Тема 5. Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система  

Тема 6. Доходи і видатки державного бюджету  

                                             Змістовий модуль 2 

Тема 7. Фінанси місцевого самоврядування  

Тема 8. Державний кредит та державні цільові фонди  

Тема 9. Фінансова політика і фінансовий механізм  

Тема 10. Фінанси населення  

Тема 11. Фінансовий ринок  

Тема 12. Страхування і страховий ринок  

Тема 13. Міжнародні фінанси 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

– Сутність фінансів, їх функції і роль;  

– Структуру інститутів фінансової системи України; 

– Теоретичні основи побудови бюджетної та податкової системи; 

– Особливості централізованих і децентралізованих фінансів;  

– Стан і перспективи розвитку страхового та фінансового ринку;  

– Цілі і завдання фінансової політики держави.  

Вміти:  

– Аналізувати процеси, що відбуваються у фінансовій сфері;  

– Визначати переваги і недоліки змін, що вносяться у законодавство;  

– Аналізувати основні макроекономічні показники розвитку держави;  

– Розраховувати основні показники у сфері децентралізованих фінансів; 

 – Визначати структуру ВВП та розраховувати її динаміку;  

– Орієнтуватися у податковому законодавстві України;  

– Аналізувати доходи і видатки бюджету Державного бюджету; 

 – Розраховувати питому вагу окремих податків у доходах бюджету;  

– Оцінювати ефективність форм регулювання ринкових відносин; 

 – Розробляти прогнозні показники подальшого розвитку для забезпечення економічної 

та політичної стабільності країни. 

 Мати навички користування нормативно-правовими актами щодо регулювання 

фінансової діяльності; оцінювання моделі фінансових відносин та особливості розподілу 

в них фінансових ресурсів; визначати інструменти грошово-кредитного регулювання і 

умови їх ефективного застосування; оцінювати сучасні тенденції розвитку грошово-

кредитної системи, виявляти позитивні і негативні наслідки застосування фінансових 

інструментів адміністративного і ринкового регулювання політик. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 



Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 6 семестрі 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.10 

Дисципліна «Бухгалтерський облік і аудит », 6 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1.Облік на підприємствах транспорту 

Тема 1. Суть і характеристика бух обліку.  

Тема 2. Бухгалтерський баланс.  

Тема 3. Рахунки обліку та подвійний запис.  

Тема 4. Облік виробничих запасів.  

Тема 5. Облік заробітної плати.  

Тема 6. Облік не оборотних активів. 

Змістовий модуль 2. Основи бухгалтерської звітності. 

Тема 7. Облік витрат підприємства.  

Тема 8. Облік фінансового результату.  

Тема 9. Складання бухгалтерської звітності.  

Тема 10. Суть і предмет аудиту.  

Тема 11. Планування аудиторської перевірки.  

Тема 12. Аудиторський ризик.  

Тема 13. Помилка і шахрайство в аудиті. 

Тема 14. Аудиторські докази.  

Тема 15. Аудит фінансової звітності.  

Тема 16. Аудит касових операцій.  

Тема 17. Аудит фінансового стану з приводу банкрутства.  

Тема 18. Узагальнення результатів аудиту. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

Результати 

Знати:  

- основні інформаційні джерела аудиторської перевірки;  

- методи та прийоми аудиторських перевірок;  

- принципи формування аудиторських документів;  

- специфіку аудиторської перевірки по напрямкам;  

- законодавчо-нормативну базу та Міжнародні стандарти аудиту 

 Вміти:  

- формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансової звітності та фінансовий 

стан підприємства;  

- проводити аудит фінансового стану з приводу банкрутства  

Мати навички: 

- оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок 

проведення аудиту (незалежної перевірки систем обліку,  

внутрішнього контролю і фінансової звітності) та виконання аудиторських послуг та 

праці аудиторів. 

Обсяг занять Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 



150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 6 семестрі 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.11 

Дисципліна «Економіка праці і соціально-трудові відносини », 5 семестр 

Зміст 

                                  Змістовий модуль 1 

Тема 1. Об‘єкт, предмет і завдання дисципліни.   

Тема 2. Трудові ресурси суспільства 

Тема 3. Трудовий потенціал суспільства 

Тема 4. Система соціально-трудових відносин 

Тема 5. Оцінка соціально-трудових відносин 

Тема 6. Сутність соціального партнерства 

Тема 7. Соціального партнерство і його розвиток в Україні 

Тема 8. Склад і структура ринку праці 

Тема 9. Механізм функціонування ринку праці  

Тема 10. Сегментація ринку праці  

Тема 11. Соціально-трудові відносини зайнятості 

Тема 12. Види безробіття та показники аналізу безробіття 

Компетентності 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання економічних та 

соціально-трудових відносин. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та пропозиції, 

зайнятості та безробіття. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

-   сутність категорії "праця" та її характеристики, процес праці та форми його 

виявлення; 

 - поняття  «людські ресурси», ―трудові ресурси‖ та ―трудовий потенціал‖ суспільства; 

 - поняття «соціально-трудових відносин», складові системи соціально-трудових 

відносин; 

- сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової економіки; 

 - складові ринку праці та його функціонування, регулювання ринку праці; 

- сутність, зміст, принципи та складові організації праці; 

- напрямки використання трудових ресурсів, продуктивність праці та показники її 

виміру; 

- сутність  заробітної плати та її структуру, механізм організації заробітної праці;  

- показники використання праці та методики їх планування; 

-  сутність, напрями, показники моніторингу соціально-трудової сфери; 

- цілі, завдання, структура Міжнародної організації праці (МОП) у сучасному світі; 

- зарубіжний досвід регулювання відносин у сфері зайнятості; 

Вміти: 

-  визначати та аналізувати структуру людських ресурсів; 

-  застосовувати методи регулювання соціально-трудових відносин в умовах 

становлення ринкової економіки; 

-   проводити оцінку стану соціального партнерства на підприємстві  та визначати 



напрями його розвитку; 

- проводити аналіз ринку праці; 

- визначати умови оплати праці в системі колективно-договірного регулювання 

соціально-трудових відносин; 

- визначати чинники, що впливають на рівень і динаміку заробітної плати; 

- проводити моніторинг соціально-трудової сфери; 

- застосовувати міжнародні трудові норми в Україні. 

Мати навички щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій 

сфері; вирішення проблем економіки праці й соціально-трудових відносин. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 32  72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.12 

Дисципліна «Міжнародна економіка », 5 семестр 

Зміст 

                                  Змістовий модуль 1 

Тема 1. Міжнародна економіка як наука 

Тема 2. Середовище міжнародної економічної діяльності 

Тема 3. Міжнародна економічна інтеграція 

Тема 4. Міжнародна торгівля 

Тема 5. Міжнародні інвестиції 

Тема 6. Міжнародний кредит  

                                  Змістовий модуль 2 

Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили 

Тема 8. Світова валютна система 

Тема 9. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

Тема 10. Глобалізація та економічний розвиток 

Тема 11. Міжнародний бізнес 

Тема 12. Міжнародна економічна політика України 

Компетентності 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

Результати 

Знати: 

  особливості сучасної міжнародної економіки, якими є провідні тенденції її 

функціонування та розвитку;  

 суть і форми сучасних міжнародних економічних відносин, які відбуваються на зламі 

ХХ та ХХІ століть;  

 закономірності становлення та поглиблення міжнародних економічних відносин і 

формування єдиного економічного простору – світового господарства; 

 специфіку формування і функціонування спеціальних економічних зон та 

єврорегіонів; 

 особливості розвитку господарського співробітництва країн світового 

співтовариства; 



 закономірності розвитку глобальних економічних та соціальних процесів, які 

зумовлюють взаємозв‘язок та взаємозалежність національних господарств, політичних, 

економічних і соціальних систем; 

 засади зовнішньо-торговельної, валютно-кредитної та виробничо-інвестиційної 

політики в умовах розвитку світового господарства; 

 нові принципи конкуренції і перспективні сфери та форми взаємодії економіки 

України зі світовою економікою. 

Вміти: 

 аналізувати економічні відносини та дію економічних законів на міжнародному рівні; 

 знаходити і визначати шляхи адаптації та пристосування «західного» досвіду до умов 

України та реалізувати намір інтегруватися до системи міжнародних економічних 

відносин; 

 визначати сприятливі перспективи щодо посилення ефективності економіки України 

за рахунок оптимального використання переваг світогосподарського та 

міжнародного поділу праці; 

мати навички співставляти позитивні та негативні наслідки міжнародних економічних 

процесів для України 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32  116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 



 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.13 

Дисципліна «Статистика », 5 семестр 

 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Статистичне спостереження, зведення, групування та обробка статистичних 

даних. 

 

Тема 1.
 Предмет і метод статистики 

Тема 2. Статистичне спостереження 

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних 

Тема 4. Абсолютні та відносні величини, графічний спосіб зображення їх.  

Тема 5. Середні величини і показники варіації 

Змістовий модуль 2. Визначення динаміки суспільних явищ, тенденції і закономірності їх розвитку, 

виявлення дії впливу окремих факторів їх розвитку.  

Тема 6. Вибіркові спостереження 

Тема 7. Ряди динаміки 

Тема 8. Вимірювання взаємозв‘язку, аналіз складних суспільних явищ і виявленн 
  дії окремих 

факторів на
 їх розвиток.  

Тема 9. Індекси  
 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

 

- основи статистичного дослідження, зведення та групування матеріал
 в статистичного 

спостереж
 ння, виявлення зв'язків між окремими явищами та процесами, встановлення його 

структури, узагальнюючі статистичні показники, динаміку суспільних явищ, тенденцій і 

закономірностей їх розвитку.  

Уміти: 

- проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі  

показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти  

закономірності й тенденції розвитку досліджуваних явищ. 

Мати навички: 

- самостійної роботи з масовими статистичними даними і забезпечити  

створення теоре
 ичної бази
 для наукового пошуку в курсовій та дипломній роботі.  
 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 



 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.14 

Дисципліна «Основи безпеки людини », 2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль I. Основи системи безпеки життєдіяльності людини. Правові та 

організаційні основи безпеки. 

Тема 1. Безпека людини в Україні 

Тема 2. Категорійно-понятійний апарат 

Тема 3. Основи фізіології, гігієни праці та виробнича санітарія. 

Тема 4 Організація безпечних умов праці на підприємстві 

Тема 5. Безпека виробничого обладнання та процесів, піднімально- транспортних 

машин та механізмів. 

Тема 6. Електробезпека 

Тема 7. Пожежна безпека 

Тема 8. Радіаційна безпека 

Тема 9. Хімічна небезпека 

Змістовий модуль 2. Державне управління безпекою людини, нагляд та 

громадський контроль. 

Тема 10. Застосування ризик-орієнтованого підходу 

Тема 11. Менеджмент небезпеки, правове забезпечення та структура захисту 

населення та АТО у НС  

Тема 12. Управління силами та засобами ОГ під час НС 

Тема 13. Соціальне та економічне значення охорони праці 

Тема 14. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань  

Тема 15. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 

Тема 16 Відшкодування потерпілим 

Тема 17. Порядок надання допомоги постраждалим особам.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності людини  

в умовах повсякденного життя, а також в умовах надзвичайних ситуацій, здобуті 

на основі вивчення структури, змісту і взаємозвязку житєдіяльності людини із 

середовищем праці й проживання;  

-  основні поняття у галузі безпеки людини, їх терміни та визначення;  

-  основні законодавчі та нормативні акти з питань людини, а також їх  

основні положення;  

-  систему державного управління безпекою людини, організацією  

охорони праці на підприємстві, функції та повноваження органів  

нагляду і контролю;  

-  основи фізіології гігієни праці та виробничої і побутової санітарії;  

-  порядок та необхідність прийняття рішення щодо захисту  

співробітників і громадськості від можливих захворювань та аварій на 

виробництві, катастроф і стихійних лих та надзвичайних ситуацій. А також 

заходів для ліквідації їх наслідків.  

-  методи аналізу та заходи щодо профілактики виробничого травматизму, 



професійних захворювань і аварій на виробництві.  

Вміти:  

- ідентифікувати потенційні небезпеки, розпізнавати їх вид, визначати  

величину та ймовірність їх впливу на організм людини та навколишнє 

середовище;  

-  обґрунтовувати і застосовувати практичні навички щодо захисту 

життєдіяльності людини від шкідливого і небезпечного впливу шкідливих 

параметрів середовища проживання та виробництва, а також вражаючих 

факторів, осередків ураження у надзвичайних ситуаціях із застосуванням 

сучасних технологій;  

-  надати першу долікарську медичну допомогу потерпілому;  

-  на основі діючих законодавчих нормативно-правових актів забезпечити 

соціальний захист осіб, які потерпіли від нещасних  

випадків, професійних захворювань та надзвичайних ситуацій.  

Мати навички:  

-  набуття студентами знань, умінь та компетенцій для здійснення  

ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального 

управління безпекою на об‘єктах господарської, економічної науково-освітньої 

та культурної діяльності, формування у студентів відповідальності за особисту та 

колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов‘язкового виконання в 

повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки на робочих місцях та в побуті.  

-  поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 32   72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.15 

Дисципліна «Регіональна економіка », 2 семестр 

Зміст 

                                                 Змістовий модуль 1 

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів 

Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства 

Тема 4. Регіон в системі територіального поділу праці 

Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики 

Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики  

Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в 

ринкових умовах 

                                                  Змістовий модуль 2 

Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал України 

Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх 

розвитку і розміщення 

Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних 

систем 

Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 

Тема 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та 

інші світові структури 

Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 



ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати:  

- зміст економічних категорій; взаємозв'язок понять та показників; 

- господарський механізм функціонування на рівні місцевого самоврядування;  

- механізм розміщення продуктивних сил;  

- методи кількісної і якісної оцінки економічних явищ;  

- шляхи підвищення ефективності використання потенціалу території. 

Вміти:  

- кількісно оцінювати явища й визначати тенденції зміни показників; 

-  економічно обґрунтовувати технічні та організаційні рішення;  

- розрахувати величину потенціалу території;  

- вибрати ефективні виробничі, технологічні та проектні рішення, що 

забезпечували б інтенсифікацію і підвищення ефективності розміщення 

продуктивних сил; 

-  виконувати економічний аналіз виробничо-господарської діяльності на рівні 

регіонів, виявляти резерви підвищення ефективності та використання трудових, 

матеріально-технічних та фінансових ресурсів. 

Мати навички аналізу сучасного стану регіонального розвитку економіки, 

територіальної і галузевої структури господарського комплексу, а також оцінки 

об’єктивної необхідності раціонального використання всіх видів ресурсів і 

охорони навколишнього середовища. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32 116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.16 

Дисципліна «Економіка та організація інвестиційної та інноваційної діяльності », 
6 семестр 

Зміст 

                                              Змістовий модуль 1 

Тема 1. Сутність і характеристика інноваційних процесів та інноваційної діяльності  

Тема 2. Еволюція теорій інновацій і сучасні тенденції розвитку інноваційних теорій  

Тема 3. Особливості створення інновацій і формування попиту на них  

Тема 4. Інноваційна політика підприємства  

Тема 5. Інноваційний потенціал підприємства  

Тема 6. Комплексна підготовка виробництва  

                                               Змістовий модуль 2 

Тема 7. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства  

Тема 8. Управління інноваційними процесами  



Тема 9. Інфраструктура інноваційної діяльності  

Тема 10. Завдання і джерела фінансування інноваційних процесів  

Тема 11. Моніторинг інновацій  

Тема 12. Економічне оцінювання інноваційних проектів  

Тема 13. Державне регулювання інноваційної діяльності  

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Результати 

Знати:  

-заходи державного регулювання та стимулювання інноваційної діяльності 

- можливості і принципи роботи сучасних інноваційних підприємств;  

-сутнісні характеристики інноваційних процесів; етапи інноваційної діяльності; моделі 

інноваційного процесу.  

Вміти:  

-на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими професійної 

діяльності виявляти тенденції розвитку інноваційних процесів; 

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими професійної 

діяльності виявляти сутнісні характеристики інноваційних процесів;  

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими професійної 

діяльності оцінювати організаційні форми реалізації інновацій; 

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими професійної 

діяльності оцінювати організаційні форми реалізації інновацій. 

Мати навички виявляти тенденції розвитку інноваційних процесів, їх сутністні 

характеристики, особливості інноваційної діяльності, а також вивчення економічної 

теорії інноваційної сфери діяльності підприємств й організацій різних форм власності 

для досягнення технічного і товарного лідерства, зокрема, обґрунтування необхідності 

та ефективності широкого застосування результатів наукових досліджень, 

технологічно гнучких виробництв, пошуків джерел фінансування інноваційних 

проектів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 32  86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 6 семестрі 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.17 

Дисципліна «Стратегія підприємства », 5 семестр 

Зміст 
Змістовий модуль 1. Стратегія підприємства, основні етапи її розробки.  

Тема1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепції  



Тема 2. Визначення місії та цілей  

Тема 3. Стратегічний контекст підприємства  

Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства  

Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства  

Тема 6. Стратегії бізнесу  

Тема 7. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства  

Тема 8. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства  

Змістовий модуль 2. Види стратегій підприємства, умови їх застосування  

Тема 9. Корпоративна стратегія підприємства  

Тема 10. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства  

Тема 11. Альтернативність у стратегічному виборі  

Тема 12. Декомпонування корпоративної стратегії  

Тема 13. Загальна характеристика функціональної стратегії. 

 Тема 14. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства  

Тема 15. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в Україні  

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-економічну сутність категорії «стратегія підприємства», ієрархію стратегічного набору 

та основні типи стратегій;  

-принципи та етапи розробки стратегічного набору підприємства;  

-структуру чинників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства і механізм 

їх впливу на процес прийняття та реалізації стратегічних рішень; 

 -поняття та сутність моделей сучасної конкуренції, особливості визначення 

конкурентних стратегій;  

-SWOT-аналіз та особливості його застосування;  

-матричні методи стратегічного аналізу; -особливості процесу розробки та реалізації 

стратегічного набору для диверсифікованих компаній.  

Вміти:  

-формулювати місію і стратегічні цілі підприємства;  

-аналізувати зовнішні чинники впливу і діагностувати стан внутрішнього середовища 

підприємства з метою розробки ефективної стратегії розвитку;  

-аналізувати стратегічні альтернативні варіанти розвитку конкурентного підприємства і 

здійснювати вибір найбільш прийнятного з них;  

-визначати конкурентні переваги підприємства і розробляти напрями їх вдосконалення;  

-виходячи з обраної загальної та конкурентної стратегій, визначати систему 

функціональних, ресурсних і продуктових стратегій;  

-розробляти заходи щодо забезпечення якісного процесу прийняття стратегічних 

рішень. 

Мати навички обґрунтування та розробки стратегічного набору підприємства 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 



 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.18 

Дисципліна «Проектний аналіз », 8 семестр 

Зміст 

                                                Змістовий модуль 1 

Тема 1. Суть і зміст проектного аналізу  

Тема 2. Концепція проекту  

Тема 3. Життєвий цикл проекту  

Тема 4. Концепція затрат і вигод у проектному аналізі  

                                                Змістовий модуль 2 

Тема 5. Цінність грошей у часі  

Тема 6. Урахування впливу інфляції на грошові потоки від проекту  

Тема 7. Функціональні аспекти проектного аналізу  

Тема 8. Оцінка інвестиційних проектів. Аналіз беззбитковості проекту. Методи 

оцінки ефективності інвестування  

Тема 9. Оцінка проектного ризику 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати:   

-складові проекту та фази його життєвого циклу; 

  основну термінологію проектного аналізу; 

методи обґрунтування ефективності проекту. 

Вміти :  аналізувати ефективність проектів з урахуванням різних чинників: часу, 

інфляції, змін макро- та мікросередовища та ін.;  визначати показники 

беззбитковості проекту та виконувати порівняння альтернативних проектів;  

оцінювати проектні ризики. 

Мати навички:  опанування методами оцінки затрат і вигод проекту;методами 

оцінки ефективності та визначення беззбитковості проекту 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 26 26  98 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.19 

Дисципліна «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків », 
7,8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень 

Тема 2. Особливості прийняття рішень господарської діяльності 

Тема 3. Методичні основи розроблення та обгрунтування господарських рішень. 

Змістовий модуль 2. 



Тема 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діляьності 

Тема 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень 

Тема 6. Обгрунтування інвестиційних і фінансових рішень. 

Тема 7. Оцінювання підприємницьких ризиків 

Тема 8. Основи ризик-менеджменту 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати:  

- основні поняття й категорії обґрунтування господарських рішень та оцінки 

підприємницьких ризиків 

- сучасні методи й моделі розроблення, обґрунтування та прийняття 

господарських рішень;  

-основні принципи й підходи до обґрунтування господарських рішень в умовах 

невизначеності та ризику; 

- методичні основи кількісного та якісного аналізу підприємницьких ризиків;  

-теоретичні аспекти ризик-менеджменту та напрями регулювання 

підприємницьких ризиків.  

Вміти:  

-визначати оптимальні форми подання та реалізації господарських рішень;  

-розробляти й обґрунтовувати господарські рішення на основі комплексу методів 

і моделей, системи показників економічного обґрунтування рішень;  

-обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішення в умовах 

невизначеності та ризику;  

-аналізувати ефективність інвестиційних і фінансових рішень;  

-здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання ризику, використовуючи 

комп‘ютерну техніку та програмно-математичні комплекси;  

-визначати напрями та методи регулювання господарських ризиків на 

підприємстві. 

Мати навички щодо обґрунтування господарських рішень з різним ступенем 

невизначеності та ризику 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 29 42  109 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 7 семестрі Екзамен у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.20 

Дисципліна «Оцінка потенціалу підприємства », 5 семестр 

Зміст 
                                                   Змістовий модуль 1 

Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства  



Тема 2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства  

Тема  3.  Формування  потенціалу  підприємства:  поняття  і  загальна модель  

Тема 4. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства  

Тема 5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства  

Тема 6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства  

Тема 7. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства  

                                                    Змістовий модуль 2 

Тема 8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд  

Тема 9. Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання  

Тема 10. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання  

Тема 11. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання  

Тема 12. Оцінювання вартості бізнесу  

Тема 13. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства  

Тема  14. Розвиток підприємства:  зміст,  сучасні концепції  та передумови  

Тема 15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та 

його потенціалу  

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Результати 

Знати: 

основні поняття та категорії дисципліни, на основі системного розуміння та 

взаємозв‘язків із суміжними дисциплінами; 

закономірності, принципи і особливості формування, розвитку та оцінки  

потенціалу підприємства; 

методологію  і  прикладний  інструментарій  оцінювання  ринкової вартості 

потенціалу підприємства та його структурних елементів. 

Вміти: 

- формувати й обробляти необхідну інформаційну базу щодо оцінки 

потенціалу підприємства та оцінки його конкурентоспроможності; 

- проводити оцінку потенціалу різними методами; 

- формувати перелік основних переваг і проблем, що потребують вирішення; 

Мати навички на основі аналізу економічної ситуації на підприємстві та оцінки 

його потенціалу, визначати напрямки його розвитку, оптимальну стратегію 

підприємства. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 5 семестрі 



 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.21 

Дисципліна «Національна економіка », 4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи розвитку національної економіки 

Тема 1. Потенціал національної економіки 

Тема 2. Структура національної економіки  

Тема  3. Розвиток національної економіки  

Змістовий модуль ІІ. Державне управління розвитком національної економіки 

Тема 3. Роль держави в національній економіці  

Тема 4. Організація державного управління національної економіки 

Тема  5.Фінансовий сектор національної економіки 

Тема6. Прогнозування національної економіки 

Тема7. Програмування національної економіки 

Змістовий Змістовий модуль ІІІ. Стратегія розвитку національної економіки 

України  

Тема 8. Регіональний розвиток національної економіки 

Тема 9. Соціальна спрямованість національної економіки  

Тема 10. Взаємодія національної економіки з екологією  

Тема 11. Національна економіка у глобальному середовищі 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати:  

- ключові показники, що характеризують параметри реальної економіки та її 

ефективність;  

- основні інструменти, норми та правила, що регулюють процеси 

функціонування та розвитку національної економіки;  

- соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні наслідки функціонування 

національної економіки. 

Вміти: 

- аналізувати потенціал та ефективність реальної економіки; • 

- визначати роль окремих інструментів та організаційних механізмів у 

регулюванні економічного розвитку; •  

- оцінювати соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні наслідки 

функціонування національної економіки. 

Мати навички аналізу з питань, які відображають умови та результати 

функціонування і розвитку господарського комплексу країни.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 32  86 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 



рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.22 

Дисципліна «Психологія та професійна етика», 4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Основи психології та професійної етики.  

Тема 2. Функція, види, структура ділового спілкування.  

Тема 3. Спілкування як комунікація.  

Тема 4. Ділове спілкування як взаємодія.  

Змістовий модуль 2. 

 Тема 5. Сприймання і розуміння людьми один одного.  

Тема 6. Конфлікти та шляхи їх розвязання.  

Тема 7. Психологічні особливості успішного спілкування. 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

Результати 

Знати:  

-предмет, завдання і методи психології ділового спілкування; 

-функції, види та структуру ділового спілкування; 

-особливості спілкування у малих групах; 

-соціально-психологічні проблеми керівництва; 

-види конфліктів та шляхи їх розв‘язання. 

 Вміти:  

-самостійно проводити дослідження індивідуально-психологічних якостей 

особистості та міжособистісних взаємин; 

-самостійно проводити аналіз існуючих ситуацій ділового спілкування; 

-самостійно обирати засоби спілкування та способи впливу на партнера по 

спілкуванню; 

-самостійно обирати та проводити різні форми колективного обговорення 

питань; 

Мати навички:  

-розробляти стратегії поведінки у конфліктній ситуації; 

-розробляти шляхи формування власного ефективного спілкування та 

переборення труднощів у міжособистісній взаємодії. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 32 - 16 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.23 

Дисципліна «Господарське право », 4 семестр 

Зміст Змістовий модуль 1. 



Тема 1. Поняття господарського права.  

Тема 2. Державна реєстрація суб‘єктів господарювання.  

Тема 3. Державне регулювання господарської діяльності.  

Тема 4. Правове становище підприємств.  

Змістовий модуль 2. 

 Тема 5. Правовий статус господарських товариств.  

Тема 6. Правові засади захисту економічної конкуренції.  

Тема 7. Господарські зобов‘язання, договори та відповідальність. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

Результати 

Знати:  

- основні положення господарського права, господарських правовідносин та 

господарського законодавства 

 - порядок створення, діяльності та припинення суб‘єктів господарювання;  

- види засобів державного регулювання господарської діяльності;  

- особливості правового статусу різних видів підприємств; 

 - види господарських товариств, особливості їх статусу, спільні та відмінні риси;  

- види порушень законодавства про економічну конкуренцію та види юридичної 

відповідальності за порушення конкурентного законодавства; 

 - поняття, види та підстави виникнення господарських зобов'язань;  

- поняття та ознаки господарського договору; 

 - поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності 

 Вміти:  

- користуватися нормативно-правовими актами;  

- безпомилково визначати, який саме нормативний документ регламентує 

конкретні ситуації в процесі господарської діяльності;  

- вирішувати задачі, посилаючись на норми законодавства;  

- складати різні типи господарських документів.  

Мати навички:  

- демонструвати знання та розуміння основ планування й організації управління 

на підприємстві.  

- поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.24 

Дисципліна «Основи екології та економіка природокористування », 3 

семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Науково-методичні засади екології та економіки 

природкористування 

Тема 1. Управління природоохоронною діяльністю та характеристика джерел 

забруднення довкілля.  

Тема 2. Система екологічного менеджменту транспортних потоків.  



Тема 3. Екологічна оцінка транспортних систем міст за викидом шкідливих 

речовин транспортними потоками 

Тема 4. Визначення показників екологічної оцінки двигунів транспортних засобів 

та інтенсивності шкідливих викидів від транспортних потоків.  

Змістовий модуль 2. Система організації управління природоохоронною 

діяльністю стаціонарних джерел забруднення. 

Тема 5. Визначення концентрації токсичних компонентів в атмосферному повітрі 

та розробка комплексу заходів щодо покращення екологічної ситуації довкілля. 

 Тема 6. Міжнародні стандарти серії ISO 14000 як основа систем управління 

природоохоронною діяльністю і аудиту (EMAS). Їх призначення та перспективи 

застосування.  

Тема 7. Система організації управління природоохоронною діяльністю 

підприємства /організації/.  

Тема 8. Нормативно-правові основи управління природоохоронною діяльністю. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

- теоретичні положення та методологічні основи природоохоронної діяльності 

 - основні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення. 

 - завдання сучасної науки про раціональне природокористування, методи, 

проблеми й перспективи;  

- основи управління елементами природного середовища;  

- принципи, форми та методи управління природоохоронною діяльністю;  

- нормативно-правові основи екологічного менеджменту;  

- основних етапів методики екологічної оцінки природного середовища.  

Уміти: - уміти продемонструвати знання та розуміння основних підходів до 

застосування методів планування, прогнозування, спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації економічних об‘єктів;  

- уміти продемонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні 

принципи й методи управління, а також підготовку, прийняття та реалізацію 

оптимальних управлінських рішень;  

- уміння організовувати матеріально  

- уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і 

формулювати рекомендації в межах своєї компетенції та приймати оптимальні 

технічні, технологічні і проектні рішення, направлені на підвищення екологічної 

безпеки.  

Мати навички: - визначати екологічні аспекти діяльності підприємств та інших 

техногенних об‘єктів та розробляти програми екологічних дій спрямованих на 

покращення стану довкілля 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 - 16 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 3 семестрі 



 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.25 

Дисципліна «Правове забезпечення діяльності підприємства », 8 семестр 

Зміст 

                                                       Змістовий модуль 1 

Тема 1. Поняття, предмет та метод підприємницького права.  

Тема 2. Джерела підприємницького права.  

Тема 3. Суб‘єкти підприємницької діяльності. Легалізація суб‘єктів 

підприємницької діяльності.  

Тема 4. Ліцензування підприємницької діяльності.  

Тема 5. Патентування та сертифікація підприємницької діяльності.  

Тема 6. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.  

                                                        Змістовий модуль 2 

Тема 7. Особливості припинення підприємницької діяльності.  

Тема 8. Договори у підприємницькій діяльності.  

Тема 9. Правове регулювання ринку фінансових послуг.  

Тема 10. Нормативно-правове регулювання монополізму та конкуренції у 

підприємницькій діяльності..  

Тема 11. Контроль за здійсненням підприємницької діяльності.  

Тема 12. Юридична відповідальність у підприємницькому праві 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

Результати 

Знати:  

- основи законодавства у сфері здійснення підприємницької діяльності;  

- основні елементи механізму правового регулювання підприємницької 

діяльності;  

- порядок та сутність легалізації суб‘єктів підприємницької діяльності;  

- види, порядок укладення ті підстави розірвання договорів;  

- ліцензування господарської діяльності;  

- особливості здійснення патентування та сертифікації підприємницької 

діяльності;  

- особливості юридичної відповідальності у сфері підприємницької діяльності. 

Вміти :  

- застосовувати чинне законодавство, аналізувати його недоліки;  

- приймати обґрунтовані рішення у сфері управління, організації 

підприємницької діяльності;  

- вирішувати проблемні ситуації;  

- застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань та 

конкретних професійних ситуацій.  

Мати навички: - користуватися нормативно-правовими актами щодо здійснення 

підприємницької діяльності. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13 - 26 51 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8 семестрі 



 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.26 

Дисципліна «Митна справа », 8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теорія митого регулювання та основи митної справи в Україні 

Тема 1. Вступ до митної справи 

Тема 2. Тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 3. Митні режими 

Тема 4. Митна вартість 

Тема 5. Оподаткування зовнішньоекономічних операцій 

Змістовий модуль 2. Практичні заходи щодо митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

Тема 6. Перевезення, зберігання і розпорядження товарами, що перебувають під 

митним контролем 

Тема 7. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через 

митний кордон фізичними особами 

Тема 8. Митне оформлення 

Тема 9. Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із 

застосуванням митної декларації 

Тема 10. Відповідальність за порушення митних правил 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання економічних 

та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

Результати 

Знати:  

 теоретичні та організаційні засади митної справи; 

 -порядок переміщення товарів через митний кордон України порядок нарахування та 

стягнення податкових платежів, які виникають при переміщенні товарів через митний 

кордон України 

- порядок митного оформлення товарів;  

- відповідальність за порушення митних правил.  

Вміти: 

- здійснювати митне оформлення товарів;  

- нараховувати податки та збори які виникають при переміщенні товарів через митний 

кордон України;  

- обчислювати суми штрафних санкцій за порушення митних правил;  

- вирішувати дискусійні питання щодо митного законодавства, критично його 

осмислювати та розробляти пропозиції щодо його удосконалення. 

Мати навички нарахування та стягнення податкових платежів, які виникають при 

переміщенні товарів через митний кордон України. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13 - 26 51 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.27 

Дисципліна «Економіка і організація міжнародних перевезень », 7 семестр 

Зміст 
Змістовий модуль І. Транспортні перевезення у зовнішньоекономічній діяльності 

Тема 1 Предмет, значення, завдання і структура викладання дисципліни ―Міжнародні 



перевезення‖  

Тема 2 Транспортні операції у ЗЕД  

Тема 3 Транспортні умови контрактів купівлі-продажу 

Тема 4 Організація міжнародних перевезень водним транспортом  

Тема 5 Організація міжнародних перевезень автомобільним транспортом  

Тема 6 Організація міжнародних перевезень залізничним транспортом  

Тема 7 Організація міжнародних перевезень повітряним транспортом  

Тема 8 Організація міжнародних перевезень трубопровідним транспортом 

Змістовий модуль ІІ. Організаційні схеми міжнародних перевезень 

Тема 9 Міжнародні контейнерні перевезення  

Тема 10 Транзитні перевезення  

Тема 11 Транспортно-логістичні системи світу 

Тема 12 Ліцензування, страхування на транспорті  

Тема 13 Визначення ціни транспортних перевезень  

Тема 14 Україна в системі міжнародних перевезень 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- 

та макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

Результати 

Знати:  

-основи організації та методику розрахунку роботи автобусів на маршруті,  

-аналітичі та графічні методи розрахунку витрат на маршруті та основи оформлення 

супровідної документації. 

Вміти:  

- застосовувати методику розрахунків техніко-експлуатаційних показників роботи 

автобусів;  

- здійснювати формування статей витрат і їх обгрунтування;  

- узагальнювати загальні принципи державного регулювання транспортної діяльності в 

умова міжнародного автомобільного ринку 

Мати навички послідовного проведення розрахунку експлуатаційних витрат з 

урахуванням розподілу рухомого складу за видами і технологіями перевезень 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

165 32 - 32 101 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, екзамен. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів 

та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, періодичних 

видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 7 семестрі 



 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.28 

Дисципліна «Логістика», 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади логістики 

Тема 1. Сутність, мета та завдання логістики.  

Тема 2. Основні правила логістики та її функції.  

Тема 3. Логістичні потоки, види, їх характеристика.  

Тема 4. Логістичні операції та їх класифікація.  

Тема 5. Логістичні ланцюги та їх характеристика.  

Тема 6. Логістичні системи та їх характеристика.  

Змістовий модуль 2. Організація закупівель та забезпечення виробничої 

діяльності на підприємствах 

Тема 7. Основні завдання та функції логістики закупівель.  

Тема 8. Організація процесу вибору постачальника.  

Тема 9. Визначення основних показників замовлення.  

Тема 10. Сутність та завдання виробничої логістики.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

Результати 

Знати: - основні логістичні поняття та визначення;  

- концептуальні основи та сфери використання логістики;  

- функціональні та інтегровані області логістики, особливості управління 

матеріальними потоками в них;  

- джерела виникнення логістичних витрат; - підходи до оцінки ефективності 

функціонування логістичної системи.  

Уміти:  

- уміння продемонструвати знання та розуміння основ планування й організації 

управління на підприємстві;  

- використовувати базові знання з логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях;  

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань. 

Мати навички:  

- визначати продуктивність, результативність та ефективність логістичної 

діяльності підприємства;  

- аналізувати економічні проблеми і процеси, які відбуваються в суспільстві, 

прогнозувати можливий їх розвиток;  

- характеризувати основні положення концепцій управління ланцюгами 

поставок; - уміння користуватися нормативно-правими актами у сфері економіки, 

використання основних положень міжнародних конвенцій, угод тощо, до яких 

приєдналась Україна.  

Мати навички:  

- здатність аналізувати економічні проблеми і процеси, які відбуваються в 

суспільстві, прогнозувати можливий їх розвиток у майбутньому;  

- здатність використовувати нормативно-правові документи у господарській 



діяльності;  

- здатність працювати в команді, готовність до міжособистісної взаємодії;  

- здатність працювати у міжнародному контексті;  

- здатність виявляти ініціативу, генерувати нові ідеї (креативність) 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 3 семестрі 

Вибіркові компоненти ОПП 

4. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 01 
Дисципліна «Адміністративне право України», 3 семестр 

Зміст 

МОДУЛЬ 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА. СУБ‘ЄКТИ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. 

ЗМ 1. Адміністративне право як галузь права. 

ЗМ 2. Адміністративно-правові норми та відносини. 

ЗМ 3. Управління як об‘єкт адміністративно-правового регулювання 

ЗМ 4. Президент України як суб‘єкт адміністративного права 

ЗМ 5. Органи виконавчої влади як суб‘єкти адміністративно –правових відносин 

ЗМ 6. Професійна служба в організаціях 

ЗМ 7. Громадяни України як суб‘єкти адміністративно-правовихвідносин 

ЗМ 8.Об‘єднання громадян як суб‘єкти адміністративно-правових відносин 

ЗМ 9. Форми управлінської діяльності 

МОДУЛЬ 2. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ, УПРАВЛІННЯ РІЗНИХ СФЕР 

СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ. 

ЗМ 10. Юридичні акти управління  

ЗМ 11 . Методи здійснення управління  

ЗМ 12. Спеціальні адміністративно-правові режими 

ЗМ 13 . Адміністративна відповідальність  

ЗМ 14. Адміністративний процес  

ЗМ 15. Законність і дисципліна у сфері виконавчої влади 

ЗМ 16. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки 

ЗМ 17. Адміністративно-правове регулювання у сфері оборони 

ЗМ 18. Адміністративно-правове регулювання у сфері юстиції. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК17 Здатність збирати, структурувати та аналізувати початкові якісні та 

кількісні дані, необхідні для розрахунку соціально-економічних показників 

економічних систем, уміння враховувати у професійній діяльності вимоги 

нормативно-правових документів. 

СК18 Здатність застосовувати методи управління бізнесом з дотриманням норм 

господарського, трудового та інших галузей права в умовах ринкової 

конкуренції. 



Результати 

Знати: 

- суть і принципи адміністративного права як навчальної дисципліни, юридичної 

науки та галузі права; 

- поняття та особливості адміністративно-правових норм та відносин; 

- загальне поняття управління та його зміст, види управління та особливості 

державного управління при реалізації державно-виконавчої влади; 

- конституційний статус Президента України; 

- місце органі виконавчої влади в системі політичної організації суспільства; 

- історію виникнення, розвитку та становлення професійної служби в 

організаціях; 

- поняття індивідуальних суб‘єктів адміністративного права та їх правовий 

статус; 

- характеристику методів і форм управлінської діяльності; 

- адміністративно-правовий статус об‘єднань громадян; 

- поняття та види адміністративно-правових режимів; 

- види та можливість застосування адміністративної відповідальності. 

Вміти: 

- вільно орієнтуватися в основних поняттях науки адміністративного права; 

 - творчо застосовувати чинне законодавство про функціонування і 

повноваження органів державної виконавчої влади, визначати шляхи його 

вдосконалення; 

-  вести науковий пошук нових форм і методів організації адміністративно-

правових явищ та інституцій. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 32 - 16 87 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 3 семестрі 

 
Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 02 
Дисципліна «Митне право», 7 семестр 

Зміст 

МОДУЛЬ 1 МИТНА СПРАВА ТА ПОРЯДОК ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ.  

ЗМ 1. Митна політика ти митне право.  

ЗМ 2. Митна справа.  

ЗМ 3. Митний контроль  

ЗМ 4. Митне оформлення.  

ЗМ 5. Митне регулювання.  

ЗМ 6. Переміщення та пропуск товарів.  

ЗМ 7. Митна вартість товарів.  

ЗМ 8. Митні платежі.  

ЗМ 9. Особливості пропуску та пільги.  

ЗМ 10. Контроль за окремими видами діяльності.  

МОДУЛЬ 2 ПРАВООХОРОННИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ.  

ЗМ 11. Правоохоронна діяльність митних органів.  

ЗМ 12 Поняття та види порушень митних правил.  

ЗМ 13. Провадження у справах про порушення митних правил.  

ЗМ 14. Здійснення та фіксація окремих процесуальних дій.  

ЗМ 15. Рішення в справах про ПМП та їх оскарження.  

ЗМ 16. Запобігання та протидія контрабанді.  

ЗМ 17. Міжнародне співробітництво.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 



СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК16 Здатність аналізувати та передбачати економіко-правові ризики, 

здійснювати заходи щодо їх зниження. 

СК18 Здатність застосовувати методи управління бізнесом з дотриманням норм 

господарського, трудового та інших галузей права в умовах ринкової 

конкуренції. 

Результати 

Знати:  

- основні терміни митного права;  

- структуру та повноваження митних органів;  

- засади здійснення митного контролю та митного оформлення;  

- порядок переміщення та пропуску товарів та транспортних засобів через 

митний кордон;  

- принципи регулювання зовнішньоекономічної діяльності;  

-  повноваження посадових осіб митниць в сфері правоохоронної діяльності;  

- порядок провадження в справах про порушення митних правил.  

Вміти:  

- здійснювати систематизацію та пошук норм митного законодавства;  

- здійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів правозастосовної діяльності 

при вирішенні конкретних практичних завдань;  

- правильно тлумачити і застосовувати норми митного права, самостійно 

поповнювати і поглиблювати свої знання;  

- правильно визначати, обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 7 семестрі 

 
Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 03 
Дисципліна «Розвиток підприємства та управління змінами», 7 семестр 

Зміст 

МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ 

ЗМ 1. Теоретико-методологічна база управління змінами 

ЗМ 2. Природа, джерела та необхідність  проведення змін в 
організаціях 

ЗМ 3.  Види та рівні змін 
ЗМ 4. Моделі управління змінами 
МОДУЛЬ 2. ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ 
ЗМ 5. Підготовка до змін та їх планування. Механізм реалізації змін. Контроль.  

ЗМ 6. Управління опором змінам 

ЗМ 7. Організаційний розвиток 

ЗМ 8. Традиційні та сучасні методи управління змінами 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 



вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК16 Здатність аналізувати та передбачати економіко-правові ризики, 

здійснювати заходи щодо їх зниження. 

СК17 Здатність збирати, структурувати та аналізувати початкові якісні та 

кількісні дані, необхідні для розрахунку соціально-економічних показників 

економічних систем, уміння враховувати у професійній діяльності вимоги 

нормативно-правових документів. 

СК18 Здатність застосовувати методи управління бізнесом з дотриманням норм 

господарського, трудового та інших галузей права в умовах ринкової 

конкуренції. 

Результати 

Знати: 

- основні види змін та їхню класифікацію; 

- причини виникнення змін в діяльності підприємств; 

- моделі опису підприємства; 

- передумови циклічності в діяльності підприємств; 

- основні види циклів в діяльності підприємства;  

- основні моделі, які описують цикли в діяльності підприємств;  

- вплив команди на реалізацію змін на підприємстві; 

- типологію учасників команди змін; 

- етапи зміни команди;  

- поняття та причини опору змінам; 

- заходи подолання опору змін в організації; 

- принципи та функції управління змінами в організації; 

- основні моделі управління змінами; 

- поняття та види розвитку підприємства; 

- рушійні сили, інгібітори та ресурси розвитку підприємства;  

- основні підходи до оцінки та моделювання розвитку підприємства;  

- зміст сучасного інструментарію управління змінами. 
Вміти: 

 застосовувати теоретичні знання у майбутній практичній діяльності;  

 узагальнювати набутий досвід з управління змінами в діяльності підприємств;  

 організовувати управління змінами на підприємствах із використанням 

сучасного інструментарію управління змінами; 

 здійснювати подолання опору змінам на підприємствах; 

 діагностувати поточний етап життєвого циклу підприємства; 

 організовувати та координувати зусилля команди, яка здійснює зміни на 

підприємстві. 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32 - 32 56 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 7 семестрі 

 
Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 04 
Дисципліна «Правові засади підприємницької діяльності», 5 семестр 

Зміст 

МОДУЛЬ 1. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Поняття, предмет та метод підприємницького права.  

Тема 2. Джерела підприємницького права.  



Тема 3. Суб‘єкти підприємницької діяльності. Легалізація суб‘єктів 

підприємницької діяльності.  

Тема 4. Ліцензування підприємницької діяльності.  

Тема 5. Патентування та сертифікація підприємницької діяльності.  

Тема 6. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.  

Тема 7. Особливості припинення підприємницької діяльності.  

МОДУЛЬ 2. ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ДОГОВІР 

Тема 8. Договори у підприємницькій діяльності.  

Тема 9. Правове регулювання ринку фінансових послуг.  

Тема 10. Нормативно-правове регулювання монополізму та конкуренції у 

підприємницькій діяльності..  

Тема 11. Контроль за здійсненням підприємницької діяльності.  

Тема 12. Юридична відповідальність у підприємницькому праві 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК17 Здатність збирати, структурувати та аналізувати початкові якісні та 

кількісні дані, необхідні для розрахунку соціально-економічних показників 

економічних систем, уміння враховувати у професійній діяльності вимоги 

нормативно-правових документів. 

СК18 Здатність застосовувати методи управління бізнесом з дотриманням норм 

господарського, трудового та інших галузей права в умовах ринкової 

конкуренції. 

Результати 

Знати:  

- основи законодавства у сфері здійснення підприємницької діяльності;  

- основні елементи механізму правового регулювання підприємницької 

діяльності;  

- порядок та сутність легалізації суб‘єктів підприємницької діяльності;  

- види, порядок укладення ті підстави розірвання договорів;  

- ліцензування господарської діяльності;  

- особливості здійснення патентування та сертифікації підприємницької 

діяльності;  

- особливості юридичної відповідальності у сфері підприємницької діяльності. 

Вміти :  

- застосовувати чинне законодавство, аналізувати його недоліки;  

- приймати обґрунтовані рішення у сфері управління, організації 

підприємницької діяльності;  

- вирішувати проблемні ситуації;  

- застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань та 

конкретних професійних ситуацій.  

Мати навички: - користуватися нормативно-правовими актами щодо здійснення 

підприємницької діяльності. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 16 88 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 

Шифр, назва 

дисципліни, 

Шифр за ОПП: : ПСЗО 05 

Дисципліна «Трудове право », 7семестр 



семестр 

Зміст 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТРУДОВОГО ПРАВА  

ЗМ 1. Загальна характеристика трудового права як самостійної галузі права.  

ЗМ 2. Суб‘єкти трудового права та трудові правовідносини.  

ЗМ 3. Правові засади соціального партнерства.  

ЗМ 4. Працевлаштування та трудовий договір.  

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ІНСТИТУТІВ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

 ЗМ 5. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. 

ЗМ 6. Нормування та оплата праці.  

ЗМ 7. Юридична відповідальність за трудовим правом. Трудові спори.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК17 Здатність збирати, структурувати та аналізувати початкові якісні та 

кількісні дані, необхідні для розрахунку соціально-економічних показників 

економічних систем, уміння враховувати у професійній діяльності вимоги 

нормативно-правових документів. 

СК18 Здатність застосовувати методи управління бізнесом з дотриманням норм 

господарського, трудового та інших галузей права в умовах ринкової 

конкуренції. 

Результати 

Знати:  

- коло суспільних відносин, що регулюються трудовим правом;  

- предмет, метод, функції, систему, джерела та основні принципи трудового 

права;  

- правові механізми регулювання і забезпечення трудових відносин і відносин по 

праву соціального забезпечення;  

- суб'єктів цих відносин і їх правовий статус;  

- виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин і правових відносин 

соціального забезпечення;  

- засоби забезпечення, підстави, зміст та види відповідальності при порушенні 

чинного законодавства, колективних угод, колективних договорів, трудових 

угод, трудових контрактів;  

- порядок розгляду спорів, що виникають між суб'єктами трудового права і права 

соціального забезпечення  

Вміти: 

 - вирішувати питання з організації роботи по створенню безпечних умов праці 

на виробництві;  

- самостійної творчої діяльності в галузі організації праці;  

- розв'язання питань, що стосуються охорони, організації, нормування, оплати та 

підвищення продуктивності праці;  

- ефективно використовувати набуті знання з питань організації і охорони праці у 

практичній діяльності; 

 - працювати з нормативною і нормативно-технічною документацією стосовно 

організації охорони праці;  

- орієнтуватись у системі джерел трудового законодавства ;  

- розрізняти відносини, що регулюються трудовим правом, та відносини, що 

регулюються іншими галузями права;  

- застосовувати на практиці норми правових актів 

 - складати проекти наказів, заяв, трудових договорів та інших документів у сфері 

трудового права.  

Мати навички:  

- уміння продемонструвати знання та розуміння основ планування й організації 



управління на підприємстві; 

- уміння розуміти основи законодавства і пов'язувати їх зі знаннями з економіки 

(включаючи господарське право, податкове законодавство тощо). 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 7 семестрі 

 
Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 06 

Дисципліна «Управління витратами на підприємствах транспорту», 8 
семестр 

Зміст 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ  

ЗМ 1. Концептуальні засади управління витратами  на підприємстві  

ЗМ 2. Формування витрат за місцями і центрами  

відповідальності  

ЗМ 3. Методичні основи обчислення собівартості окремих  

виробів  

МОДУЛЬ 1.  ЗМІСТ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

ЗМ4. Планування витрат 

ЗМ5. Нормування витрат   

ЗМ6. Контроль в управлінні витратами 

ЗМ7. Облік та аналіз витрат 

ЗМ8. Особливості системи управління витратами  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК16 Здатність аналізувати та передбачати економіко-правові ризики, 

здійснювати заходи щодо їх зниження. 

СК17 Здатність збирати, структурувати та аналізувати початкові якісні та 

кількісні дані, необхідні для розрахунку соціально-економічних показників 

економічних систем, уміння враховувати у професійній діяльності вимоги 

нормативно-правових документів. 

СК18 Здатність застосовувати методи управління бізнесом з дотриманням норм 

господарського, трудового та інших галузей права в умовах ринкової 

конкуренції. 

Результати 

Знати: 

- теоретичні основи управління витратами; 

- основі складові, принципи і функції управління витратами та їх взаємодію; 

- склад і характеристику витрат і напрямки їх формування; 

- різновиди та характеристику центрів відповідальності витрат; 

- поняття, види та методику калькулювання витрат; 

- сутність та структуру планування витрат та методику його розрахунку; 



- практичне значення обліку та аналізу витрат на підприємстві; 

- методологію розрахунку собівартості продукції (послуг); 

- розрізняти напрямки контролю в управлінні витратами та їх специфіку; 

- технологію прийняття господарських рішень в системі управління витратами 

- основні вимоги до управління витратами на забезпечення якості продукції 

(послуг); 

Вміти: 

- розуміти та оцінювати складну систему принципів та методів управління 

витратами; 

- розрізняти витрати за структурою та характером реагування; 

- проводити планування, нормування і прогнозування витрат ; 

- аналізувати ключові проблеми регулювання витрат підприємства; 

- обґрунтовувати необхідність обліку і калькулювання собівартості за 

напрямками витрат; 

- проводити розрахунки собівартості продукції (послуг) для максимізації 

прибутку підприємства; 

- виконувати облік та аналіз витрат за місцями їх виникнення та відхиленням від 

центрів витрат; 

- розуміти методику управління різними видами витрат підприємства; 

- розробляти методичні підходи до системного управління витратами на 

підприємствах авіаційної галузі; 

- застосовувати заходи щодо ефективності проведення контролю за управлінням 

витратами; 

- обґрунтовувати напрямки та методи організації прийняття господарських 

рішень в системі управлінні витратами;  

- виконувати різноманітні завдання для аналізу та оптимізації управління 

витратами та ефективності виробництва; 

- визначати витрати на забезпечення якості продукції (послуг); 

- володіти методикою комплексного управління витратами у сучасних ринкових 

умовах в Україні. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13 13 - 64 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 8 семестрі 

 
Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 07 

Дисципліна «Договірне право», 7 семестр 

Зміст 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВІРНОГО ПРАВА 

ЗМ 1. Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні. 

ЗМ 2. Загальні положення про договори у сфері підприємницької діяльності 

ЗМ 3. Виконання договірних зобов'язань суб'єктами господарювання 

(підприємцями) 

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОГОВІРНИХ 

ВІДНОСИН 

ЗМ 4. Договори про передачу майна у власність 

ЗМ 5. Договори про передачу майна у користування 

ЗМ 6. Договори про виконання робіт 

ЗМ 7. Договори про надання юридичних та фактичних послуг 

ЗМ 8. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин 

ЗМ 9. Зобов'язання про спільну діяльність. Договір про створення юридичної 

особи 

ЗМ 10. Правове регулювання договірних відносин у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності 

Компетентності 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 



ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК17 Здатність збирати, структурувати та аналізувати початкові якісні та 

кількісні дані, необхідні для розрахунку соціально-економічних показників 

економічних систем, уміння враховувати у професійній діяльності вимоги 

нормативно-правових документів. 

СК18 Здатність застосовувати методи управління бізнесом з дотриманням норм 

господарського, трудового та інших галузей права в умовах ринкової 

конкуренції.  

Результати 

Знати: 

-  основні принципи договірного права; 

- аналіз основних джерел договірного права в Україні та при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- правовий аналіз основних інститутів договірного права; 

-  порядок укладання договорів за участю суб‘єктів господарювання; 

-  порядок виконання договорів за чинним законодавством України; 

- визначення основ правового регулювання договірних відносин в 

контексті регулювання підприємницької діяльності в Україні; 

-  поняття та зміст господарських договорів; 

- визначення та аналіз договорів окремих видів; 

- аналіз способів захисту прав та законних інтересів учасників 

договірних відносин, набуття досвіду роботи з правовими документами; 

Вміти: 

- здійснювати професійну діяльність в межах вимог чинного 

законодавства України та міжнародних договорів 

- визначати конкретні особливості правового регулювання договірних 

відносин відповідно до потреб конкретного учасника господарської 

діяльності 

- оперувати положеннями законів України, підзаконних нормативно-

правових актів, що приймаються у встановленому законом порядку 

органами державної влади та місцевого самоврядування. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 7 семестрі 

 
Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 08 
Дисципліна «Капітал підприємства», 7 семестр 

Зміст 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ  

ЗМ 1. Капітал як економічна категорія.  

ЗМ 2. Джерела формування капіталу.  

ЗМ 3. Принципи і напрями використання капіталу. 

МОДУЛЬ  2. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ  

ЗМ 4. Визначення вартості елементів капіталу.  

ЗМ 5. Методи і критерії оцінки ефективності використання капіталу. 



Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК16 Здатність аналізувати та передбачати економіко-правові ризики, 

здійснювати заходи щодо їх зниження. 

СК18 Здатність застосовувати методи управління бізнесом з дотриманням норм 

господарського, трудового та інших галузей права в умовах ринкової 

конкуренції. 

Результати 

Знати: 

-економічну сутність і класифікацію капіталу підприємства;  

-стадії (форми) кругообігу капіталу підприємства;  

-цілі, завдання й методичний інструментарій управління капіталом підприємства;  

-методи оптимізації структури капіталу;  

-механізми управління формуванням власного і позикового капіталу 

підприємства;  

-особливості управління використанням капіталу підприємства в операційній та 

інвестиційній діяльності підприємства. 

Вміти: 

-визначати раціональну структуру капіталу підприємства (співвідношення між 

власними і залученими коштами); 

-розраховувати вартість окремих елементів капіталу підприємства при його 

формуванні; 

-розраховувати загальну потребу підприємства в капіталі; 

-визначати вартість чистих активів підприємства різними методами; 

-розраховувати показники ефекту від використання капіталу в операційній 

діяльності. 

Мати навички визначення потреби підприємства в капіталі; вивчення 

практичних питань, пов‘язаних із формуванням власного та позичкового капіталу 

підприємства; оволодіння методами та прийомами фінансового контролінгу, а 

також вивчення особливостей фінансової діяльності суб‘єктів господарювання у 

сфері зовнішньоекономічних відносин 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 7 семестрі 

 
Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 09 
Дисципліна «Підприємництво і бізнес-культура», 6 семестр 



Зміст 

МОДУЛЬ 1. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ Й ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗМ 1. Підприємництво як вид господарювання 

ЗМ 2. Галузі та види господарської діяльності 

ЗМ 3. Підприємницьке середовище 

ЗМ 4. Види підприємств та організаційно-правові форми підприємництва 

ЗМ 5. Організація підприємництва 

ЗМ 6. Менеджмент у підприємництві 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БІЗНЕС- 

КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЗМ 7. Поняття та складові бізнес-культури 

ЗМ 8. Культура як чинник формування методів підприємницького 

менеджменту 

ЗМ 9. Психологія та мотивація підприємницької діяльності 

ЗМ 10. Етика ділових відносин та професійна етика в підприємництві 

ЗМ 11. Етична та соціальна відповідальність підприємця 

ЗМ 12. Зарубіжний досвід формування бізнес-культури підприємницької 

діяльності 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК18 Здатність застосовувати методи управління бізнесом з дотриманням норм 

господарського, трудового та інших галузей права в умовах ринкової 

конкуренції. 

Результати 

Знати: 

- основні поняття та сутність підприємницької діяльності; 

- особливості підприємницької діяльності та функції бізнес-культури; 

- загальні умови започаткування і ведення підприємницької діяльності та 

бізнес-культури, положення, принципи і методи підприємницького 

менеджменту; 

- ключові аспекти організації малого підприємництва, етику та культуру 

ділового спілкування, психологію підприємницької діяльності; 

- нормативно-правову базу та особливості державного регулювання 

підприємницької діяльності, договірні взаємовідносини у підприємництві, 

культуру ведення бізнесу. 

- шляхи підвищення ефективності підприємництва; 

- технології попередження та усунення бізнес-конфліктів. 

- особливості використання соціально-психологічних методів управління в 

контексті формування бізнес-культури; 

- принципи сучасної етики бізнесу; ціннісні аспекти підприємництва та бізнес-

культури; 

- інструменти оцінки організаційної культури, профіль організаційної 

культури; 

- особливості міжнародного ділового спілкування та основи міжкуль-турної 

комунікації; 

- стандарти, призначення, структура та механізм застосування прин-ципів 

етичної поведінки; 

- елементи ідеології організації та методи формування, підтримки та розвитку 

організаційної культури; 

- особливості організаційної культури в період трансформації бізнесу, методи 

та інструменти трансформації бізнес-культури. 



Вміти: 

- здійснювати підприємницьку та інноваційну діяльність щодо заснування 

власної справи; 

- забезпечувати результативність інноваційних процесів та створювати умови 

для розкриття творчого потенціалу; 

- мінімізувати ризик при прийнятті підприємницьких рішень; 

- аналізувати та ідентифікувати етичні проблеми в сфері бізнесу; 

- ідентифікувати цінності особи та групи; 

- цілеспрямовано формувати імідж, що задовольняв би статусним вимогам; 

- визначати організаційні заходи щодо формування та підвищення 

ефективності організаційної культури; визначати ключові характеристики 

організаційної культури; 

- адаптувати власну модель поведінки до умов соціокультурного середовища. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 6 семестрі 

 
Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 10 
Дисципліна «Зовнішньо-економічна діяльність підприємства», 6 семестр 

Зміст 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

ЗМ 1 Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства  

ЗМ 2 Основні напрямки і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства в Україні  

ЗМ 3 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

 ЗМ 4 Зовнішньоекономічні контракти: види, структура, зміст та забезпечення 

договірних зобов‘язань  

ЗМ 5 Ціноутворення у зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Цінові, 

валютні, фінансові умови контракту  

МОДУЛЬ 2. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА  

ЗМ 6 Зовнішньоторговельні операції  

ЗМ 7 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства  

ЗМ 8 Ризики у зовнішньоекономічної діяльності підприємства та їх страхування  

ЗМ 9 Інвестиції у зовнішньоекономічної діяльності підприємства  

ЗМ 10 Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

Компетентності 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК17 Здатність збирати, структурувати та аналізувати початкові якісні та 

кількісні дані, необхідні для розрахунку соціально-економічних показників 

економічних систем, уміння враховувати у професійній діяльності вимоги 

нормативно-правових документів. 



Результати 

Знати:  

- ключові поняття зовнішньоекономічної діяльності підприємства;  

- форми організації, методи регулювання, теоретико-методологічні та емпіричні 

підходи до аналізу та управління основними процесами, що здійснюються 

вітчизняними підприємствами на зовнішніх ринках;  

- аспекти ціноутворення у ході здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства; 

 - методи оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

Вміти:  

- досліджувати зовнішньоторговельні угоди; 

 - оцінювати особливості укладання та виконання зовнішньоторговельних 

контрактів;  

- самостійно обґрунтовувати ціноутворення у ході здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства;  

- використовувати і застосовувати знання, набуті у процесі вивчення дисципліни, 

у майбутній роботі та житті.  

Мати навички:  засвоєння майбутніми фахівцями теоретичних основ 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства і набуття практичних навичок 

роботи у сфері міжнародних економічних відносин за ринкових умов 

господарювання 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 32 - 32 71 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 6 семестрі 

 
Шифр, назва 
дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 11 

Дисципліна «Фінансово-економічний аналіз», 8 семестр 

Зміст 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО 

АНАЛІЗУ.  

ЗМ 1. Теоретичні основи аналізу. 

ЗМ2. Інформаційне забезпечення аналізу 

ЗМ 3. Методи і способи фінансово-економічного аналізу» 

МОДУЛЬ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

ЗМ 7. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості підприємства 

ЗМ 9. Аналіз ділової активності  і рентабельності підприємства 

ЗМ 13. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

СК17 Здатність збирати, структурувати та аналізувати початкові якісні та 

кількісні дані, необхідні для розрахунку соціально-економічних показників 



економічних систем, уміння враховувати у професійній діяльності вимоги 

нормативно-правових документів. 

СК18 Здатність застосовувати методи управління бізнесом з дотриманням норм 

господарського, трудового та інших галузей права в умовах ринкової 

конкуренції. 

Результати 

Знати: 

-  методи та способи фінансового аналізу;  

-  організацію фінансового аналізу та його інформаційну базу;  

-  методи загальної оцінки фінансового стану підприємства;  

-  методику аналізу платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;  

-  методику аналізу грошових потоків та кредитоспроможності підприємства;  

-  методику аналізу ефективності використання капіталу та оцінки виробничо-

фінансового левериджу;  

-  методику аналізу ділової активності та інвестиційної діяльності 

підприємства;  

-  методичні підходи щодо аналізу фінансового стану неплатоспроможних 

підприємств та прогнозування показників задовільної структури балансу;  

-  методи аналізу фінансових ризиків.  

Вміти:  

-  аналізувати майно та джерела формування капіталу підприємства;  

-  проводити об‘єктивну оцінку фінансового стану, фінансових результатів, 

ділової активності підприємства;  

-  виявляти фактори і причини, що викликали досягнутий фінансовий стан 

підприємства;  

-  аналізувати ліквідність, платоспроможність та грошові потоки підприємства;  

-  оцінювати фінансову стійкість та кредитоспроможність підприємства;  

- оцінювати прибутковість капіталу підприємства та інвестиційну діяльність;  

-  вчасно виявляти негативні фактори, які можуть привести, або привели до, 

банкрутства підприємства;  

-  виявляти резерви покращання фінансового стану підприємства, розробити 

заходи, щодо використання цих резервів у практичній діяльності підприємства.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13 - 26 51 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8 семестрі 

 
 







  

ПЕРЕДМОВА  

 

Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» є нормативним 

документом, який регламентує нормативні компетентності, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів у галузі 05 Соціалнь та 

поведінкові науки спеціальності 051 Економіка 

Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» заснована на 

компетентністному підході підготовки спеціаліста у галузі 05 Соціальні та поведінкові 

науки спеціальності 051 Економіка. 

 

РОЗРОБЛЕНО 

 

Робочою групою навчально-методичної комісії спеціальності 051 «Економіка» 

Національного транспортного університету у складі: 

Козак Людмила Степанівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач 

кафедри «Економіка» Національного транспортного університету; 

Гречан Алла Павлівна, доктор економічних наук, професор, кафедри «Економіка» 

Національного транспортного університету; 

Бондаренко Євген Валентинович, доктор економічних наук, професор, кафедри 

«Економіка» Національного транспортного університету; 

Бондар Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри 

«Економіка», декан факультету «Економіка та право» Національного транспортного 

університету; 

Тарануха Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

«Економіка» Національного транспортного університету 

 

Проект освітньо-професійної програми погоджений з вченою радою факультету, 

схвалений Науково-методичною радою, обговорений та схвалений на засіданні Вченої 

ради Національного транспортного університету 

 

Протокол № 5 від 31 травня 2018 р. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

 

Наказом ректора Національного транспортного університету  

від «___» _________ 2018 р. наказ №______ 

 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена, 

тиражована та розповсюджена без дозволу Національного транспортного університету. 



 

Рецензії – відгуки зовнішніх стекголдерів: 



1. Профіль освітньо-професійної програми зі 

спеціальності 051 Економіка 

Освітня програма «Міжнародна економіка» 
 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Національний транспортний університет 

Факультет економіки та права 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Перший (бакалаврський) 

Бакалавр з економіки 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Міжнародна економіка 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Тип диплому - одиничний ступінь,  

обсяг освітньої програми 240 кредитів ЕКТС,  

термін навчання три роки десять місяців  

Наявність 

акредитації 
Спеціальність 051 Економіка акредитована МОН України, 

Сертифікат про акредитацію: Серія АЕ № 636091  
Рішення про видачу  ліцензії: Акредитаційної комісії від 27.01.2015 р., протокол 

№114 (наказ МОН України від 06.02.2015 № 133 л) 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA- перший цикл  
QF-LLL- 6 рівень 

Передумови Попередня освіта - повна загальна середня освіта, або наявність освітньо-

професійного рівня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста). 

Обмеження щодо форм навчання відсутні 

Мова викладання українська 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін дії освітньої програми – до наступної акредитації 

Інтернет – адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми www.ntu.edu.ua 

http://www.ntu.edu.ua/


2 – Мета освітньої програми 

Надати освіту в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка з широким 

доступом до працевлаштування. Забезпечити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, 

які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов‘язків прикладного характеру в 

галузі 051 Економіка, здатності до виробничої і наукової діяльності, підготувати студентів із особливим 

інтересом до певних галузей будівництва для подальшого навчання. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область (галузь 

знань, 

спеціальність 

освітня 

програма 

05 «Соціальні та поведінкові науки»;  
051 Економіка 
Освітня програма  «Міжнародна економіка» 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Професійна; основна орієнтованість програми – практична; спрямованість програми - 

прикладна, практична. 

Основний 

фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Загальна освіта в галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» – направлена на підготовку 

висококваліфікованих фахівців, здатних до практичної діяльності в економічній сфері на 

підприємствах автомобільного транспорту та інших галузей економіки. Володіння 

інноваційними методами бізнес аналізу, що базуються на всеохоплюючій діагностиці 

об‘єкта управління з метою підвищення його результативності та конкурентоспроможності 
Спеціальна освіта в галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за освітньою програмою 

«Міжнародна економіка‖  направлена на підготовку висококваліфікованих фахівців, 

здатних до практичної діяльності в міжнародній сфері на основі набутих професійних 

компетентностей.  

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати економічну, аналітичну, 

науково-дослідну та організаційно-управлінську діяльність в сфері економіки та 

управління, оцінюючи діяльність суб‘єктів господарювання, прогнозуючи її на майбутнє 
Особливості 

програми 
Забезпечити ефективне управління комерційних і некомерційних організацій, органів 

державної влади та місцевого самоврядування, інституцій громадянського суспільства, 

громадських об‘єднань, науково-освітніх установ. 

4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання 

 

 

 

 

 

 
Придатність 

до      

працевлаш- 

тування 

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і 

функціональних підрозділах підприємств усіх форм власності та організаційно-правових 

форм. 

Випускники можуть працювати у державних та приватних бізнес-структурах (на різних 

посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю); виконувати 

трудові обов‘язки на державній службі (розробка та експертиза ключових документів у сфері 

соціально-економічної політики загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів). 

Можливість самостійного створення робочого місця через бізнесшколу. 

Можливість реалізувати отримані знання, працюючи у: 

виробничих та торгівельних підприємствах (на посадах економіст, економіст з міжнародної 

торгівлі, експерт із зовнішньоекономічних питань, економіст-фінансист, фахівець з методів 

розширення ринків збуту, фахівець-аналітик з дослідження міжнародного товарного ринку, 

менеджер з планування, менеджер зі стратегічного розвитку тощо, в перспективі - топ-

менеджери, керівники відділів і секторів, директори); національних та міжнародних 

холдингових компаніях (департаменти планування, стратегічного та інноваційного розвитку; 

відділи бюджетування та продажу); консалтингових і інвестиційних компаніях; банківських 

установах (корпоративне кредитування); органах державної влади; у підрозділах ТНК ; 

власному бізнесі.  



Подальше 

навчання 
Випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть 

продовжувати навчання за спеціальностями, ознаки яких закладаються в навчальних планах 

бакалаврських програм, починаючи з другого-третього курсів навчання, на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти (програма другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL 

та 8 рівня НРК) у навчальних закладах відповідного рівня акредитації. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання 

та навчання 
Лекції, практичні заняття, виконання курсових робіт, дослідницькі лабораторні 

роботи, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, 

консультації зі викладачами, проходження практики на профільних підприємствах та в науково-

дослідних установах, підготовка кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання Методи   оцінювання   -   екзамени,   тести,   практика,   контрольні,  курсові 

роботи, есе, презентації тощо). Формативні (вхідне тестування та поточний контроль): 

тестування знань або умінь; усні презентації; звіти про лабораторні роботи; аналіз текстів 

або даних; звіти про практику; письмові есе або звіти (можуть бути частини кваліфікаційної 

роботи: огляд літератури; критичний аналіз публікацій тощо). Сумативні (підсумковий 

контроль): екзамен (письмовий з подальшим усним опитуванням); залік (за результатами 

формативного контролю)., захист бакалаврської кваліфікаційної 

роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентніс 

ть 

Здатність розв‘язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної 

науки. 

Загальні 

компетентно- 

сті (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань. 

Фахові 

(спеціальні)комп

етентності 

спеціальності 

(СК) 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної 

науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та 

прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання економічних та 

соціально-трудових відносин. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей 

соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 



обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та пропозиції, 

зайнятості та безробіття. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання,  

стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних 

сферах у межах спеціальності. 

Фахові 

компетентнос ті 

освітньої 

програми 

«Міжнародна 

економіка» 

СК16. Здатність здійснювати аналіз міжнародної економіки як системного комплексу 

взаємовідносин субєктів та процесів регіоналізації світогосподарських звязків із 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

СК 17. Здатність приймати обгрунтовані управлінськи рішення щодо визначення 

пріоритетних напрямів розвитку та організації міжнародної економічної діяльності на макро- 

мезо- та мікрорівнях. 

СК18. Здатність застосовувати базові знання аналізу теорій засобів та інструментів реалізації 

валютних, кредитних і фінансових  відносин. 

 

7 – Програмні результати навчання 

Загальні 

програмні 

результати 

навчання за 

освітньою 

програмою  

(РН) 

РН1 Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- 

та макроекономіки. 

РН2 Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей 

функціонування економічних систем. 

РН3 Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки 

прийняття господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади). 

РН4 Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності. 

РН5 Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів 

і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки. 

РН6 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

РН7 Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави. 

РН8 Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати структуру зайнятості та 

безробіття. 

РН9 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності. 

РН10 Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин. 

РН11 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв‘язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РН12 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та соціальні показники. 

РН13 Вміти працювати як самостійно, так і в команді. 

РН14 Виконувати дослідження за встановленим замовленням. 

РН15 Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

РН16 Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні. 

РН17 Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних 

текстів з економіки. 

РН18 Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї 

або декількох професійних сферах. 

РН19 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність. 

РН20 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-

економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів. 

РН21 Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації англійською мовою. 



РН22 Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей 

поведінки їх суб‘єктів 

РН23 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими 

об‘єктами, та у невизначених умовах. 

РН24 Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, бути 

критичним і самокритичним. 

РН25 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних 

мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та міжкультурних відмінностей 

людей. 

  За спеціалізовано-професійними компетентностями: 
освітня програма «Міжнародна економіка» 

РН26. Вміння проаналізувати та оцінити економічну політику країни та визначити тенденції 

світової економіки. 

РН 27. Уміння працювати із сучасним програмним забезпеченням економічної діяльності: 

1С:Бухгалтерія, Aris, Audit Expert, MicrosoftExcel, Microsoft Project, Matlab та ін 

РН 28. Здійснення моделювання операцій із цінними паперами та активами у банківській та 

біржовій діяльності з використанням сучасних міжнародних інформаційних систем. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Підготовку бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми 

«Міжнародна економіка» здійснюють одинадцять кафедр університету. Реалізація освітньої 

програми забезпечується науково педагогічними працівниками НТУ. Загальна кількість 

викладачів, які ведуть лекційні, практичні та лабораторні заняття, складає 74 особи. Частка 

науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин циклу гуманітарних і соціально-економічних 

дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) складає:- всього – 100%; - 

у тому числі на постійній основі – 100%; Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин 

фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) складає: - всього 

– 100%; - у тому числі на постійній основі – 100%; - з них: докторів наук або професорів (при 

розрахунку частки докторів наук, професорів враховано до 0,5 кандидатів наук, доцентів, які 

мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є 

авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства 

освіти і науки України) – 20,0 %. 

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

В навчанні використовуються сучасні комп‘ютерні засоби та програмне забезпечення. В НТУ 

функціонують 16 мультимедійних комп‘ютерних класів, які дозволяють впроваджувати 

сучасні інноваційні технології навчання та забезпечувати інформатизацію навчального 

процесу; лабораторії і кабінети, оснащені сучасним обладнанням, приладами, вимірювальною 

і діагностичною апаратурою, персональними комп‘ютерами, що забезпечує сучасний рівень 

підготовки фахівців.. 

Інформацій не 

та навчально- 

методичне 

забезпечення 

Забезпеченість навчального процесу студентів навчальною та довідковою літературою, 

інструктивно-методичними матеріалами, а також нормативною документацією відповідає 

діючим нормативам забезпеченості контингенту студентів за спеціальністю. В навчанні 

використовується як бібліотечний фонд НТУ та електронна база бібліотеки з режимом 

WEBдоступу, так і власні навчально-методичні розробки викладачів кафедр НТУ. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх угод між Національним транспортним 
університетом та університетами України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ К1). 

На основі двосторонніх угод між Національним транспортним університетом та вищими 

навчальними закладами зарубіжних країн- партнерів. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

За даною освітньо-професійною програмою можливе навчання  іноземних 
здобувачів вищої освіти. 

 



2. Перелік та логічна послідовність 

компонент освітньо-професійної програми «Бакалавр з економіки»  

зі спеціальності 051 «Економіка» 

2.1. Перелік компонент ОПП 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практики, кваліфікаційна роботи) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

 1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

ГСЕ.Н.01 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

4 Іспит 

ГСЕ.Н.02 Історія України та української культури 4 Іспит 

ГСЕ.Н.03 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

6 Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.04 Ділова іноземна мова  8 Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.05 Основи філософських знань 4 Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.06 Правознавство  5 Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.07 Політолого-соціологічний курс 4 Іспит 

Всьго гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін за циклом  

35  

Нормативні навчальні дисципліни 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

МПН.Н.0

1 

Вища математика 5 Іспит 

МПН.Н.0

2 

Теорія ймовірності і математична 

статистика 

3 Залік 

МПН.Н.0

3 

Оптимізаційні методи та моделі 3 Іспит 

МПН.Н.0

4 

Економетрика 3 Залік 

МПН.Н.0

5 

Інформатика та інформаційні технології в 

економіці 

5 Залік 

Всьго нормативних дисциплін за циклом 2 19  

3. Цикл професійної і практичної підготовки за няпрямом 

ПП.Н.01 Політична економія 7 Іспит 

ПП.Н.02 Мікроекономіка 6 Іспит 



ПП.Н.03 Макроекономіка 5 Іспит 

ПП.Н.04 Історія економіки та економічної думки 6 Залік 

ПП.Н.05 Економіка підприємства  8 Залік/ 

Іспит 

ПП.Н.06 Менеджмент 3 Іспит 

ПП.Н.07 Маркетинг 3 Іспит 

ПП.Н.08 Гроші і кредит 3 Залік 

ПП.Н.09 Фінанси 3 Іспит 

ПП.Н.10 Бухгалтерський облік і аудит 5 Іспит 

ПП.Н.11 Економіка праці і соціально – трудові 

відносини 

4 Іспит 

ПП.Н.12 Міжнародна економіка 6 Іспит 

ПП.Н.13 Статистика 4 Іспит 

ПП.Н.14 Основи безпеки людини 4 Залік 

ПП.Н.15 Регіональна економіка 6 Залік 

ПП.Н.16 Економіка та організація інвестиційної та 

інноваційної діяльності 

5 Залік 

ПП.Н.17 Стратегія підприємства 3 Залік 

ПП.Н.18 Проектний аналіз 5 Іспит 

ПП.Н.19 Обгрунтування господарських рішень і 

оцінювання ризиків 

6 Залік/ 

Іспит 

ПП.Н.20 Оцінка потенціалу підприємства 4 Іспит 

ПП.Н.21 Національна економіка 5 Залік 

ПП.Н.22 Психологія та професійна етика 3 Залік 

ПП.Н.23 Господарське право 3 Залік 

ПП.Н.24 Основи екології та економіка 

природокористування 

5 Залік 

ПП.Н.25 Правове забезпечення діяльності 

підприємства 

3 Залік 

ПП.Н.26 Митна справа 3 Залік 

ПП.Н.27 Економіка і організація міжнародних 

перевезень 

5,5 Іспит 

ПП.Н.28 Логістика 4 Іспит 

ПП.Н.29 Практика навчальна 3 Іспит 

ПП.Н.30 Практика виробнича 4,5 Іспит 

ПП.Н.31 Практика переддипломна 3 Іспит 

ПП.Н.32 Державний іспит з економічної теорії 1,5  

ПП.Н.33 Кваліфікаційна робота 7,5 Іспит 

Всьго нормативних дисциплін за циклом 3 147  



Всьго дисциплін за циклом 1, 2, 3 201  

Вибіркові дисципліни 

4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 

 Блок МЕ (освітня програма "Міжнародна економіка") 

ПСЗО 01 Європейська інтеграція 4,5 Залік 

ПСЗО 02 Міжнародний економічний аналіз 4 Залік 

ПСЗО 03 Економіка зарубіжних країн та світові 

ринки ресурсів 

4 Іспит 

ПСЗО 04 Міжнародне економічне право 4 Іспит 

ПСЗО 05 Облік у зарубіжних країнах 3 Іспит 

ПСЗО 06 Міжнародні фінанси 3 Іспит 

ПСЗО 07 Фінансовий менеджмент 3 Залік 

ПСЗО 08 Міжнародний бізнес 3 Іспит 

ПСЗО 09 Формування бізнес-моделей компаній 3 Залік 

ПСЗО 10 Зовнішньо-економічна діяльність 

підприємства 

4,5 Іспит 

ПСЗО 11 Міжнародна економічна діяльність України 3 Залік 

Всьго вибіркових дисциплін 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освітня програма «Міжнародна економіка» 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Історія України 

та української 

культури 

Політолого-

соціологічний 

курс 

Макро 

економіка 

Мікро 

економіка 

Гроші і кредит Маркетинг Економіка і 

організація 

міжнародних 

перевезень 

Правове 

забезпечення 

діяльності 

підприємства 

Українська 

мова(за 

професійним 

спрямуванням) 

Політична 

економія 

Менеджмент Національна 

економіка 

Економіка 

праці і 

соціально-

трудові 

відносини 

Економіка та 

організація 

інвестиційної та 

інноваційної 

діяльності 

Обґрунтування господарських рішень 

і оцінювання ризиків  

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Статистика  Міжнародний 

економічний 

аналіз 

Проектний аналіз 

Основи філософських знань Європейська 

інтеграція 

 Економетрика Оцінка 

потенціалу 

підприємства 

Фінанси Економіка 

зарубіжних 

країн та світові 

ринки ресурсів 

Митна справа 

Вища 

математика 

Теорія 

ймовірності і 

математична 

статистика  

Основи 

екології та 

економіка 

природокорис

тування 

Господарське 

право 

Стратегія 

підприємства 

Бухгалтерський 

облік і аудит 

Облік у 

зарубіжних 

країнах 

Міжнародні 

фінанси 

Історія 

економіки та 

економічної 

думки  

Регіональна 

економіка 

Логістика Психологія та 

професійна 

етика 

Міжнародна 

економіка 

Формування 

бізнес-моделей 

компаній 

Міжнародний 

бізнес 

Фінансовий 

менеджмент 

Інформатика та 

інформаційні 

технології в 

економіці 

Основи 

безпеки 

людини 

Економіка підприємства Міжнародне 

економічне 

право 

Зовнішньо-

економічна 

діяльність 

підприємства 

Міжнародна 

економічна 

діяльність 

України 

 

 

Правознавство Оптимізаційн

і методи та 

моделі 

 Ддддд 

Дддд Ділова іноземна мова 

ддД 

   Практика 

навчальна 

Практика 

виробнича 

 Практика 

переддипломна 



 

                                             Перелік компонентів освітньо-професійної / наукової програми  
 4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми «Бакалавр з економіки» 
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Обов’язкові компоненти ОПП 

I. Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

   

ГСЕ.Н.01 +   +   +   +                      

ГСЕ.Н.02 + + + +   +  +                       

ГСЕ.Н.03 +   + +      +                 +    

ГСЕ.Н.04 +   + +      +              +   +    

ГСЕ.Н.05 + +       +  +       +              

ГСЕ.Н.06 + +    + +  +      +      +  +         

ГСЕ.Н.07 + +    + +  +      +      +  +         

Нормативні навчальні дисципліни 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

   

МПН.Н.01 + + +    +  +     +          +   + +    

МПН.Н.02 + + +    +  +         +              

МПН.Н.03 + + +    +  +     +          +   + +    

МПН.Н.04 + + +    +  +     +        +  +   + +    

МПН.Н.05 + + + +  +             + +  +  +        

3. Цикл професійної і практичної підготовки за няпрямом 

 

   

ПП.Н.01 + +     +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.02 + +     +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.03 + +  + +  +  + +    + + +  +  +     +   +    

ПП.Н.04 + +     +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.05 +  + +   +  +   + +  +  +  + +    + +       

ПП.Н.06 + + +     + + +             + + +   +    

ПП.Н.07 + + +     + + +       + +  +            

ПП.Н.08 + + +   + +   +             + + +  +     

ПП.Н.09 + + +   + +   +             + + +  + +    

ПП.Н.10 + + +   + +   +             + + +  +     

ПП.Н.11 +     + +    +  + +       +     + + +    

ПП.Н.12 +    + +    +   + +    +    +     +     

ПП.Н.13 + + +    +  +     +        +  +   + +    

ПП.Н.14 + + +    +  +  +  +    +       + +   +    

ПП.Н.15 + +   +  +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.16 +  + +   +  +   + +  +  +  + +    + +       

ПП.Н.17 +  + +   +  +   + +          + + +   +    

ПП.Н.18 + +    + +   +             + + +   +    

ПП.Н.19 + +    + + +  +     +    + +   +    +     



ПП.Н.20 +  + +   +     + +  +  +  + +    + +       

ПП.Н.21 + +   +  +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.22 +  +        + + +  +    +  +           

ПП.Н.23 + +    + +  +      +       +  +        

ПП.Н.24 + + +    +  +  +  +    +       + +   +    

ПП.Н.25 + +    + +  +      +      +  +         

ПП.Н.26 + +    + +  +      +      +  +         

ПП.Н.27 +  +  +  +    + +  + +   + +             

ПП.Н.28 + + +    +   +    +   +  + +     +       

ПП.Н.29 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.30 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.31 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.32 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.33 +      + + + +    +  +       +     +    

Вибіркові компоненти ОПП  

Вибіркові дисципліни 

4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 

   

2. Блок МЕ (освітня програма "Міжнародна економіка")    

ПСЗО 01 + + +    + +     + +    +    + +  +   + + +  

ПСЗО 02 +    + + + +  +   + + +   +    +     +  + + + 

ПСЗО 03 +      +  + +   +           + + +   + + + 

ПСЗО 04 + +    + +  +      +      +  +      + + + 

ПСЗО 05 + + +   + +   +             + + +  +   + + 

ПСЗО 06 + + +   + +   +             + + +  + +  + + 

ПСЗО 07 + + +   + +   +       + +  +       + +  + + 

ПСЗО 08 + + +   + +   +             + + +  +   + + 

ПСЗО 09 + +    + + +  +     +    + +   +    +  + + + 

ПСЗО 10 +    + +    +   +     +    +     +   +  

ПСЗО 11 + +     +  +    + +  + +      +  +  +  + +  

 

 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійної програми  
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Програмні результати навчання    
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 Обов’язкові компоненти ОПП 

I. Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

   

ГСЕ.Н.01 + + + +  +  + + + + + + + + +  +  + +    +    

ГСЕ.Н.02 + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + +  +     

ГСЕ.Н.03 + +  +   + + + + + + + + + + + + +  + +   +    



ГСЕ.Н.04 + + + +   + +  + + + + + + + + + +  +    +    

ГСЕ.Н.05 + + + + + + + + + + + + + + + +  +  + + +  + +    

ГСЕ.Н.06  + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + +  +     

ГСЕ.Н.07  + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + +  +     

Нормативні навчальні дисципліни 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

   

МПН.Н.01  + + + + + + + +  +  + + + + +   + + +       

МПН.Н.02  + + + + + + + +  +  + + + + +   + + +       

МПН.Н.03  + + + + + + + +  +  + + + + +   + + +       

МПН.Н.04  + + + + + + + + + +  + + + + + +  + + +   +    

МПН.Н.05 + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

3. Цикл професійної і практичної підготовки за няпрямом+ 

ПП.Н.01  + + +  + +  + +  +  + + +  +  +  +       

ПП.Н.02  + +  + + +  + +    + + +  +  +  +  +     

ПП.Н.03 + + + +  + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.04  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.05                             

ПП.Н.06  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.07  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.08  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.09  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.10  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.11                             

ПП.Н.12  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.13  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.14  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.15                             

ПП.Н.16                             

ПП.Н.17                             

ПП.Н.18  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.19  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.20                             

ПП.Н.21  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.22                             



ПП.Н.23  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.24  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.25  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.26  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.27                             

ПП.Н.28  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.29                             

ПП.Н.30                             

ПП.Н.31                             

ПП.Н.32                             

ПП.Н.33                             

Вибіркові дисципліни 

4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 

 

   

2. Блок МЕ (освітня програма "Міжнародна економіка")    

ПСЗО 01  +  +   +   +  +           +   +   

ПСЗО 02  + +     + + +    +      +  +    + + + 

ПСЗО 03 +      +                   +   

ПСЗО 04   +       +      +   +   +   +    

ПСЗО 05     +   + +   +  +      +       + + 

ПСЗО 06   +   +            +          + 

ПСЗО 07       +             +      +  + 

ПСЗО 08    +       +  +         + +  + + + + 

ПСЗО 09   +   +        +          +    + 

ПСЗО 10 +    +      +     +       +   +   

ПСЗО 11       +             +  +    +   



                                                                                 ДОДАТОК 2 

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

Спеціальність: 051 Економіка 

Освітня програма: Міжнародна економіка 

Кваліфікація: Бакалавр економіки 

1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.01 

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням», 1 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ1. Державна мова — мова професійного спілкування. 

ЗМ 2. Основи культури української мови. 

ЗМ 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні. 

ЗМ 4. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 

ЗМ 5. Документація з кадрово-контрактних питань. 

Змістовий модуль 2 

ЗМ 6. Довідково-інформаційні документи. 

ЗМ 7. Етикет службового листування. 

ЗМ 8. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Культура усного 

фахового спілкування. 

ЗМ 9. Риторика і мистецтво презентації. Форми колективного обговорення 

професійних проблем. 

ЗМ 10. Наукова комунікація як складова фахової діяльності.  

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

Результати 

Знати:  

-  Особливості української мови як державної, її комунікативно-соціальні  

функції.  

-  Специфіку функціональних стилів сучасної української літературної мови;  

норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними.  

-  Основи ведення ділової документації українською мовою.  

-  Основні принципи професійного спілкування українською мовою.  

-  Основи професійної термінології.  

Уміти:  

-  Правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних  

намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв‘язання проблем і  

завдань у професійній діяльності.  

-  Сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового  

стилів.  

-  Скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування,  

складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки  

відповідно до поставленої мети.  

-  Складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що  

репрезентують їх специфіку.  

-  Послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою  

допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного 

вдосконалення мовної культури.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.02 

Дисципліна «Історія України та української культури », 1 семестр 

Зміст Змістовий модуль 1 



ЗМ 1. Історія України та української культури як галузь знань. 

ЗМ 2. Стародавня доба української історії. Витоки української культури. 

ЗМ 3. Передумови виникнення Давньоруської держави й основні етапи її історії. 

Галицько-Волинська Русь. 

ЗМ 4. Вплив християнства на розвиток української культури княжої доби (ІХ – 

перша половина ХІV ст.). 

ЗМ 5. Литовсько-польська доба української історії (друга половина ХІV – 

середина ХVІІ ст.). 

ЗМ 6. Феномен українського козацтва. Запорізька Січ. 

ЗМ 7. Українська національна революція 1648–1676 рр. 

ЗМ 8. Українська козацько-гетьманська держава. 

ЗМ 9. Українська культура доби середньовіччя та раннього модерну. 

Змістовий модуль 2 

ЗМ 10. Українські землі під владою Російської й Австрійської імперій (кінець 

XVIII – початок XX ст.) 

ЗМ 11. Національно-культурне відродження в Україні наприкінці ХVІІІ – на 

початку ХХ ст.). 

ЗМ 12. Державотворчі та соціокультурні процеси в Україні за часів національно- 

демократичної революції 1917–1921 рр. 

ЗМ 13. Українські землі у міжвоєнний період (1921–1939). 

ЗМ 14. Україна у Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах (1939–1945). 

ЗМ 15. Україна в умовах системної кризи радянської системи (1945–1991). 

ЗМ 16. Тенденції соціокультурного розвитку України радянської доби. Діячі 

української культури в еміграції. 

ЗМ 17. Проголошення і розбудова суверенної України. 

ЗМ 18. Український нацональний культурний простір у постсоціалістичний 

період.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

Результати 

Знати: 

-Цивілізаційні витоки і детермінанти української культури й її місце у сучасному  

світі. 

-Динаміку становлення та розвитку основних галузей української культури: 

освіти і  

науки, образотворчих мистецтв, театру, музики, архітектури, кіномистецтва. 

- Основні етапи формування світових ідейно-художніх напрямів і стилів в  

українській культурі. 

-Сутність сучасних українських державотворчих і національно-культурних 

проектів  

у подальшому цивілізаційному поступі народів України.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 120 32 - 32 56 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.03 

Дисципліна «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», 1-4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. My place in business world 

ЗМ 1. Job hunting. Personal profile. 

ЗМ 2. CV Making up personal CV. 

ЗМ 3. Letter of application. The purpose of the letter of application. 

ЗМ 4. Ethics. The issue of ethics in business world 

ЗМ 5. Leadership. Who is a leader? 



ЗМ 6. Competition. How to be competitive in 21 century? 

Змістовий модуль 2. Organizations. 

ЗМ 1. Organizations. Types of ownership. 

ЗМ 2. Company structure. 

ЗМ 3. Writing a report Past simple and present perfect 

ЗМ 4. Goods and services. Types of goods and services. 

ЗМ 5. Brands and advertising. Creating and brands. The role of advertising for 

business. 

ЗМ 6. Quality. Quality control. 

ЗМ 7. Innovations. Why do we need innovations. 

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

 -повсякденні та пов‘язані з професійною діяльністю мовленеві зразки і 

лексичний матеріал;  

-граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних 

функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів 

в професійній сфері;  

-правила написання зв‘язних текстів, головним чином, пропозицій, звітів та  

електронних листів загально-ділового змісту.  

 Уміти:  

-одержувати професійну інформацію з іноземних джерел, а також  

проводити бесіду-діалог;  

-застосовувати свої знання з іноземної мови у ситуаціях професійного 

спілкування, готувати доповідь-презентацію у певній професійно-  

орієнтованій галузі;  

з-дійснювати усний обмін інформацією в процесі повсякденних, ділових та  

виробничих контактів;  

-розуміти деталі в інструкціях та специфікаціях;  

п-исати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування  

особистою та професійною сферами (наприклад, заяву);  

-писати у стандартному форматі деталізовані завдання i звіти, пов'язані з  

навчанням та спеціальністю;  

-готувати i продукувати ділову та професійну кореспонденцію;  

-заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим  

рівнем граматичної коректності. 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 180   80 100 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,заліків,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік 1-3 семестр, екзамен у 4 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.04 

Дисципліна «Ділова іноземна мова », 5-8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. My place in business world 

ЗМ 1. Job hunting. Personal profile. 

ЗМ 2. CV Making up personal CV. 

ЗМ 3. Letter of application. The purpose of the letter of application. 

ЗМ 4. Ethics. The issue of ethics in business world 

ЗМ 5. Leadership. Who is a leader? 

ЗМ 6. Competition. How to be competitive in 21 century? 

Змістовий модуль 2. Organizations. 



ЗМ 1. Organizations. Types of ownership. 

ЗМ 2. Company structure. 

ЗМ 3. Writing a report Past simple and present perfect 

ЗМ 4. Goods and services. Types of goods and services. 

ЗМ 5. Brands and advertising. Creating and brands. The role of advertising for 

business. 

ЗМ 6. Quality. Quality control. 

ЗМ 7. Innovations. Why do we need innovations. 

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

– базову професійно-орієнтовану лексику (обсяг не менше 4000 лексичних 

одиниць);  

–  основи ділової мови за фахом;  

– основні структури і функції мови, необхідні для оволодіння усними і 

письмовими формами професійного спілкування іноземною мовою в 

повсякденних ситуаціях.  

Вміти:  

- читати професійно спрямовані тексти з максимальним вилученням необхідної 

інформації з прочитаного;  

– говорити на теми повсякденного тематики в ситуаціях, пов'язаних з 

професійною діяльності;  

– писати ділові листи, електронні повідомлення, заповнювати документи, 

пов'язані з професією 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

240   74 166 

Форми СРС 

Підготовка практичних занять, заліків, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5-7 семестрах, іспит у 8 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.05 

Дисципліна «Основи філософських знань », 1,2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Специфіка і розвиток філософського знання  

ЗМ 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві 

ЗМ 2. Історія розвитку філософії 

ЗМ 3. Онтологія : філософське вчення про буття 

ЗМ 4. Теорія пізнання 

ЗМ 5. Свідомість  

Змістовий модуль 2. Людина і суспільство у філософській перспективі Тема 6. 

Соціальна філософія 

ЗМ 7. Філософська антропологія 

ЗМ 8. Філософія техніки  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

Результати 

Знати: 

-специфіку філософського знання, його структуру та основні етапи  

розвитку, поняття про світогляд, його типи та світоглядний характер  

філософського знання; 



- особливості філософії як науки та її співвідношення із іншими науками; -роль, 

функції та місце філософії у розвитку культури світової та  

вітчизняної;  

-  базові поняття онтологічного, гносеологічного, соціально-  

філософського, філософсько-антропологічного, аксіологічного знання;  

-  філософські засади розуміння буття та пізнання, поняття про діалектику  

та синергетику;  

-  основи розуміння специфіки людського буття та культури;  

-  засади філософського розуміння свідомості;  

-  специфіку наукового пізнання серед інших форм пізнання;  

-закономірності життя і розвитку суспільства, історичного процесу, 

співвідношення понять культура та цивілізація;  

-  роль цінностей в житті окремої особистості та суспільства в цілому;  

-  сутність глобальних проблем людства та шляхів їх вирішення.  

Уміти:  

-  характеризувати та з‘ясовувати специфіку філософії різних етапів її  

розвитку;  

-  порівнювати різні філософські концепції;  

-  аналізувати явища індивідуального буття людини та життя і розвитку  

суспільства, його культури, застосовуючи філософську методологію;  

-  використовувати знання з онтології, феноменології, філософської- 

антропології, гносеології під час самостійного осмислення явищ  

дійсності;  

-  багатоаспектно використовувати методологічні прийоми та  

категоріально-понятійний апарат сучасної філософії, діалектики та  

синергетики. 

Мати навички: 

-використовувати філософські знання та методологію для вивчення  

інших дисциплін і прогнозування розвитку політичних, економічних, 

культурних, соціальних і виробничих процесів.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32 - 32 56 

Форми СРС 

Підготовка практичних занять, заліку, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит 2 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.06 

Дисципліна «Правознавство », 1,2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Загальні положення теорії держави і права. Основні поняття 

загальної теорії держави і права.  

ЗМ 1. Основні поняття загальної теорії держави і права.  

ЗМ 2. Право. Поняття, основні ознаки і систематизація правових норм.  

ЗМ 3. Форми (джерела) права. Правовідносини.  

ЗМ 4. Правопорушення. Юридична відповідальність.  

ЗМ 5. Основи конституційного права України. 

ЗМ 6. Інститут громадянства України.  

ЗМ 7. Виборча система України.  

ЗМ 8. Судова влада в Україні.  

ЗМ 9. Система правоохоронних органів України.  

Змістовий модуль 2. Інші галузі права.  

ЗМ 10. Основи цивільного права.  

ЗМ 11. Основи сімейного права.  

ЗМ 12. Основи трудового права.  

ЗМ 13. Основи адміністративного права.  

ЗМ 14. Основи кримінального права.  

ЗМ 15. Основи житлового права.  



ЗМ 16. Основи господарського та фінансового права 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

Результати 

Знати: 

 - основні джерела та літературу з питань курсу, передумови виникнення держави 

і права, теорії виникнення держави, форми держави, поняття та функції, систему, 

галузі та інститути права, систематизацію законодавства, основи 

конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, сімейного, 

житлового, трудового та кримінального права, засвоїти вузлові поняття; 

 - студенти повинні сформувати чітке уявлення про структуру національної 

системи права, з‘ясувати особливості предмету і методу регулювання провідних 

галузей права України та засвоїти їх фундаментальні положення;  

- завданням навчальної дисципліни є також вироблення вмінь і навичок 

самостійного пошуку необхідних нормативно-правових актів та правильного їх 

використання.  

Уміти:  

- орієнтуватися в основах права, застосовувати на практиці його основні норми, 

розуміти терміни, орієнтувати у джерелах та літературі з питання та 

використовувати їх у повсякденному житті.  

Мати навички: 

 - визначати об‘єкт та особливості окремих галузей права, характеризувати 

систему права та законодавства України;  

- аналізувати особливості організації державної влади в Україні;  

- орієнтуватися в системі джерел права України;  

- визначити нормативно-правовий акт, нормами якого регулюватимуться 

правовідносини в конкретній (запропонованій) ситуації;  

- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні 

напрямки його розвитку 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.07 

Дисципліна «Політолого-соціологічний курс », 2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1  

ЗМ 1. Політологія як наука, предмет, методи та функції.  

ЗМ 2. Розвиток політичної думки: від стародавнього світу до сучасності.  

ЗМ 3. Політична влада, проблеми її легітимності.  

ЗМ 4. Політична система. Політичні режими.  

ЗМ 5. Політичні партії, громадські організації та рухи.  

ЗМ 6. Поняття і типи партійних систем. Партійна система України.  

ЗМ 7. Політична еліта та політичне лідерство.  

ЗМ 8. Сучасна система міжнародних відносин 

Змістовий модуль 2  

ЗМ 9. Предметна сфера соціології.  

ЗМ 10. Конкретно-соціологічне дослідження та його основні етапи. Методика і 



техніка соціологічних досліджень.  

ЗМ 11. Становлення соціології як самостійної науки.  

ЗМ 12. Системний погляд на суспільство. Поняття соціальної структури 

суспільства.  

ЗМ 13. Соціальні спільноти та соціогрупова структура суспільства.  

ЗМ 14. Соціальні інститути суспільства.  

ЗМ 15. Соціалізація як процес засвоєння соціального досвіду.  

ЗМ 16. Соціальний контроль і девіація. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

Результати 

Знати:  

- понятійно-категоріальний апарат політології та соціології;  

- основні теоретичні і методологічні напрями у вивченні політичних та 

соціальних процесів; 

 - сутність політики, політичного життя суспільства, політичних відносин і 

процесів; 

 - структуру політичної системи та її функції 

 - права і свободи людини і громадянина та механізми їх реалізації;  

- особливості світової політики в умовах глобалізації;  

- особливості та завдання зовнішньої політики української держави; 

 - специфіку соціологічного аналізу політики та політичних процесів, що 

відбуваються в сучасному суспільстві;  

- тенденції та проблеми розвитку сучасного суспільства, його структуру, базові 

компоненти соціального життя; 

 - соціологічне розуміння ролі людини як головної діючої особи політичного 

життя 

Уміти:  

- характеризувати основні політичні процеси, що відбуваються нині в Україні;  

- виявляти специфіку соціологічного аналізу політичного життя;  

- визначати відповідні форми виявлення, фіксації політичних процесів; 

 - давати аналіз тенденціям політичних та соціальних змін в сучасній Україні та 

світі;  

- використовувати теоретичні знання політолого-соціологічного курсу у 

практичній роботі.  

Мати навички:  

- розуміння сучасних досягнень економіки та базових уявлень про основні 

напрямки її розвитку. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32 - 16 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), тестування, модульного 

контролю, екзамену. Вивчення джерел, рекомендованих до самостійного 

опанування.; підготовка рефератів і доповідей, Інтернет-оглядів з тематики 

курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 

 

 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової 

підготовки 



 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.01 

Дисципліна «Вища математика», 1 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. 

ЗМ 1. Визначники та їх властивості. Правило Лапласа.  

ЗМ 2. Матриці. Дії над матрицями. Обернена матриця. Ранг матриці. 

ЗМ 3. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь та методи їх розв‘язування . 

ЗМ 4. Вектори та дії над ними. Поняття базису та системи координат.  

ЗМ 5. Рівняння лінії на площині. Різні види рівняння прямої на площині.  

ЗМ 6. Рівняння площини та рівняння прямої у просторі.  

ЗМ 7. Криві другого порядку та поняття про поверхні другого порядку .  

Змістовий модуль 2.  

ЗМ 8. Множина. Поняття функції. Область визначення, способи задання. 

ЗМ 9. Границя функції. 

ЗМ 10. Неперервність функції.  

ЗМ 11. Поняття похідної та її зміст. Методи диференціювання. 

ЗМ 12. Застосування диференціального числення до дослідження функції 

ЗМ 13. Диференціал та його застосування 

ЗМ 14. Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування. 

ЗМ 15. Визначений інтеграл. Застосування визначеного інтегралу  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  теорію матриць і визначників, які є основним математичним апаратом  

системного опису складних зв‘язків матеріального світу;  

-  основні математичні поняття сучасної математичної символіки, елементи теорії 

множин і математичної логіки як основних можливостей мінімально-збиткового 

представлення математично  

формалізованих процесів; 

-теорію функцій однієї змінної, яка дозволяє якісно аналізувати  

дискретні і неперервні функціональні зв'язки, даючи їм геометричну і аналітичну 

інтерпретацію, а також визначити аналітично  

функціональний зв'язок в умовах даного експерименту; 

- теорію і методи екстремізації функцій однієї змінної, яка є основою 

розв'язування оптимізаційних економічних, організаційних,  

технологічних і виробничих процесів;  

Уміти:  

-  математично моделювати технологічні, технічні та соціально-економічні  

процеси в межах тих технологічних, технічних та соціально- економічних знань, 

які він отримав при вивченні відповідних природничих та спеціальних 

дисциплін;  

-  за умов міждисциплінарних зв'язків в процесі бакалаврської підготовки та за 

умов подальшої інженерної діяльності чисельно розв'язувати практичні задачі в 

межах вищеозначеного, кількісно оцінювати результати практичних завдань, 

проектів та бізнес-пропозицій.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні  

принципи й методи управління, а також підготовку, прийняття та  

реалізацію оптимальних управлінських рішень;  



-  володіння методами та інструментарієм для обґрунтування  

управлінських рішень щодо створення й функціонування логістичних 

організаційних структур  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 - 32 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 1 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.02 

Дисципліна «Теорія ймовірності і математична статистика», 2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. 

ЗМ 1. Елементи комбінаторики: основні принципи комбінаторики (суми та 

добутку), сполуки без повторень (розміщення, перестановки, комбінації). 

Властивості комбінацій, їх зв‘язок з біномом Ньютона.  

Побудова трикутника Паскаля. 

ЗМ 2. Предмет теорії ймовірності та її вихідні поняття. Поняття простору 

елементарних подій. Види подій. Операції над подіями. 

ЗМ 3. Означення та властивості ймовірності: класичне, геометричне, статистичне 

означення. Властивості ймовірності. Аксіоми теорії ймовірності. 

ЗМ 4. Теореми додавання ймовірностей несумісних подій. 

ЗМ 5. Залежні і незалежні випадкові події, поняття умовної ймовірності. Теореми 

множення ймовірностей. Теорема додавання ймовірностей сумісних подій 

ЗМ 6. Апріорні та апостеріорні ймовірності гіпотези. Формула повної 

ймовірності. Формули Байєса 

ЗМ 7. Схема Бернуллі. Формула Бернуллі та наслідки з неї. Найвірогідніше число 

«успіхів» у схемі Бернуллі. 

ЗМ 8. Граничні теореми у схемі Бернуллі: 

- формула Пуассона для обчислення ймовірностей масових малоймовірних 

випадкових подій;  

- локальна теорема Муавра-Лапласа. Функція Гауса та її властивості; 

- інтегральна теорема Муавра-Лапласа. Функція Лапласа та її властивості. 

Наслідки з теореми.  

Змістовий модуль 2. 

ЗМ 9. Дискретні випадкові величини (ДВВ). Закон розподілу ДВВ та форми його 

задання. Функція розподілу ймовірностей та особливості її  

побудови для ДВВ. Сума та добуток декількох ДВВ. 

ЗМ 10. Числові характеристики ДВВ. Математичне сподівання, дисперсія та 

середнє квадратичне відхилення. (ймовірнісний зміст, формули для обчислення, 

властивості). 

ЗМ 11. Приклади законів розподілу ДВВ: Біномний розподіл, розподіл Пуассона, 

геометричний та гіпергеометричний розподіли. Числові характеристики 

розглянутих розподілів. 

ЗМ 12. Інтегральна та диференціальна функції розподілу ймовірностей 

неперервних випадкових величин (НВВ). Визначення числових характеристик 

НВВ. 

ЗМ 13. Приклади законів розподілу НВВ. Рівномірний та показниковий закони 

розподілу НВВ. Нормальний закон розподілу НВВ. Нормальна крива та її 

властивості. Стандартний розподіл. Формула для обчислення ймовірності 

попадання нормально розподіленої НВВ в заданий інтервал. Правило трьох сигм. 

ЗМ 14. Перша та друга нерівності Чебишова. Граничні теореми закону великих 

чисел - Чебишова та Бернуллі. 

ЗМ 15. Предмет математичної статистики. Генеральна сукупність та вибірка. 

Статистичний розподіл вибірки та його графічні представлення. Тема 16. Точкові 

статистичні оцінки параметрів розподілу. Незміщеність, ефективність та 

спроможність оцінки. Інтервальні статистичні оцінки. Довірча ймовірність, 



довірчий інтервал. Перевірка статистичних гіпотез. Критерій узгодження Пірсона  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  основні поняття комбінаторики;  

-  поняття випадкової події;  

-  класичне, статистичне та геометричне означення ймовірності;  

-  правило додавання та множення ймовірностей;  

-  граничні теореми для схеми Бернуллі;  

-  поняття випадкової величини, її закони розподілу (в тому числі закон  

розподілу Пуассона, нормальний закон розподілу Гаусса);  

-  числові характеристики випадкових величин  

-  елементи математичної статистики.  

Уміти:  

-  застосовувати основні методи теорії ймовірностей і математичної  

статистики до обробки й аналізу результатів статистичних  

спостережень і приймати на основі них обґрунтовані рішення;  

-  за умов міждисциплінарних зав‘язків в процесі бакалаврської підготовки та за 

умов подальшої інженерної діяльності чисельно розв'язувати практичні задачі в 

межах вище означеного, кількісно оцінювати результати практичних завдань, 

проектів та бізнес-  

пропозицій;  

-  опрацьовувати математичні моделі, пов‘язані з подальшою фаховою  

діяльністю, а по можливості й складати такі моделі. 

Мати навички: 

- застосування основних понять та методів теорії ймовірностей і  

математичної статистики для розрахунку різних кількісних характеристик в 

задачах транспортних технологій.  
 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, практичних занять, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.  
Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.03 

Дисципліна «Оптимізаційні методи та моделі», 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки  

ЗМ 2. Поняття оптимізаційних задач і оптимізаційних моделей. 

ЗМ 3. Лінійне програмування  

ЗМ 4. Теорія двоїстості і двоїсті оцінки в аналізі розв‘язків лінійних 

оптимізаційних моделей  

Змістовий модуль 2 

ЗМ 5. Аналіз лінійних моделей економічних задач  

ЗМ 6. Транспортна задача  



ЗМ 7. Цілочислові задачі лінійного програмування. Основні методи їх 

розв‘язання і аналізу  

ЗМ 8. Задачі нелінійного програмування. Основні методи їх розв‘язання і аналізу 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

- основні категорії, поняття, теореми та задачі, необхідні при застосуванні  

економіко-математичних методів; 

– методи лінійного, цілочислового, нелінійного та динамічного  

програмування, основи теорії ігор; 

– методологію та інструментарій побудови і розв‘язування оптимізаційних задач; 

– програмне забезпечення при розв‘язанні економіко-математичних задач на 

ПЕОМ.   

Уміти: 

- формулювати економіко-математичні моделі;  

– здійснювати розв‘язання економічних задач за допомогою математичних 

методів;  

– аналізувати математичний розв‘язок задач для прийняття оптимальних рішень 

в умовах ринкової економіки та конкуренції.  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 2 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.04 

Дисципліна «Економетрика», 4 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. Загальні принципи побудови економетричних 

моделей.  

ЗМ 1. Зв`язок економетрики з макроекономікою. 

ЗМ 2.Проста вибіркова лінійна регресія 

ЗМ 4. Особливі випадки у багатофакторному регресійному аналізі. 

ЗМ 5. Криві зростання. 

ЗМ 6. Економетричні симультативні моделі. 

Змістовий модуль 2. Основні припущення багатофакторного регресійного 

аналізу. 

ЗМ7. Поняття гетероскедастичності та гомоскедастичності. Автокореляція. 

Мультиколінеарність. 

ЗМ 8. Динамічні економетричні моделі. 
ЗМ 9. Системи одночасних економетричних рівнянь. 

Компетентності 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 



ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

- основні поняття, категорії та інструменти економетрики;  

- методи перевірки статистичних гіпотез стосовно показників побудованих 

економетричних моделях;  

- сучасні методи економетричного аналізу;  

Вміти:  

- здійснювати пошук інформації згідно мети дослідження;  

- здійснювати вибір інструментарію для обробки отриманих економічних даних; 

- будувати стандартні економетричні моделі;  

- прогнозувати стан розвитку соціально-економічних систем;  

- робити змістовні, обґрунтовані висновки та рекомендації на основі результатів 

економетричного моделювання. 

Мати навички аналізу стану і оцінки перспектив розвитку економічних і 

соціальних систем в сучасних умовах 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.05 

Дисципліна «Інформатика та інформаційні технології в економіці », 1 

семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Обробка документів. 

ЗМ 1. Обробка текстових документів. 

ЗМ 2. Обробка табличних документів. 

Змістовий модуль 2. Сучасні комп‘ютерні та інформаційні технології. 

Інформаційні технології на базі сучасних математичних пакетів обробки 

інформації. 

ЗМ 3. Основи роботи в програмному середовищі Mathcad. 

ЗМ 4. Розв‘язання задач лінійної алгебри і математичного аналізу. 

ЗМ 5. Розв‘язання рівнянь та систем рівнянь. 

Змістовий модуль 3. Технології розв‘язання прикладних задач. 

ЗМ 6. Комп‘ютерні технології статистичного аналізу. 

ЗМ 7. Розв‘язання задач математичного програмування. 

ЗМ 8. Інформаційні технології аналізу систем масового обслуговування 

ЗМ 9. Інформаційні технології аналізу систем управління запасами 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 



вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

Результати 

Знати:  

- сутність та можливості сучасних комп‘ютерних систем і технологій для 

розв‘язання інформаційних і математичних задач у галузі економіки;  

- призначення, склад і можливості сучасних комп‘ютерних систем (системи 

математичних розрахунків Mathcad, системи табличних розрахунків Excel тощо), 

їх використання для розв‘язання інженерних та економічних задач;  

- методи і прийоми розробки алгоритмів і комп‘ютерних програм алгоритмічною 

мовою високого рівня (алгоритмічна мова системи Mathcad);  

- технологію інформаційної підтримки розв‘язуваних задач графічними засобами. 

Уміти:  

- аналізувати завдання в своїй предметній області і вибирати відповідне 

програмне забезпечення для розв‘язання розрахункових, економікотехнічних та 

інформаційних задач;  

- здійснювати постановку і алгоритмізацію задач, розробку комп‘ютерних 

програм, комп‘ютерну реалізацію розрахунків;  

- настроювати параметри вибраного програмного забезпечення відповідно до 

конкретної задачі або класу задач;  

- використовувати засоби Mathcad та Excel для моделювання, розрахунків, 

аналізу та прогнозування.  

Мати навички:  

- Демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування 

інформаційних систем та технологій в навчальному процесі, наукових 

дослідженнях та професійній діяльності.  

- Використовувати нові інформаційні технології, підвищувати продуктивність 

праці та загального рівня культури управління.  

- Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в професійній сфері. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 32 - 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік  у 1 семестрі 

 

3. Цикл професійної і практичної підготовки за напрямом 
 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.01 

Дисципліна «Політична економія », 2 семестр 

 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1 Політична економія як наука.  

ЗМ 2 Економічна система суспільства.  

ЗМ 3 Соціально-економічна сутність відносин власності.  

ЗМ 4 Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст та результативність.  

ЗМ 5 Форми суспільного господарства. 

ЗМ 6 Ринкове господарство і його основні суб‗єкти.  

ЗМ 7 Сучасний ринок, його структура і функції.  

ЗМ 8 Підприємство в економічній системі.  

ЗМ 9 Основи теорії попиту та пропозиції.  

Змістовий модуль 2 

ЗМ 10 Кругообіг і оборот капіталу.  

ЗМ 11 Трудові відносини. Заробітна плата. 



ЗМ 12 Витрати виробництва, прибуток і валовий дохід 

ЗМ 13 Ціноутворення та фактори виробництва.  

ЗМ 14 Національна економіка. Основні макроекономічні показники.  

ЗМ 15 Фінансова система та основи податкової політики.  

ЗМ 16 Економічне зростання та соціальний прогресс 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати:  

- основні етапи становлення та розвитку політичної економії як науки;  

- сучасну теорію виробництва та його фактори; 

 економічний та юридичний зміст власності, економічну теорію прав власності;  

- особливості основних економічних систем та перехідної економіки;  

- основи функціонування ринкової економіки, категорії та закони товарного 

виробництва;  

- сутність і функції ринку;  

- економічну природу і види конкуренції; причини та наслідки монополізму в 

економіці;  

- теорію домогосподарства;  

- теорії фірми, економіку фірми (економічні витрати, доходи, прибутки, 

рентабельність господарської діяльності, стратегії ціноутворення);  

- механізми функціонування ресурсних ринків – праці, капіталу, землі й 

нерухомості;  

- систему макроекономіки: її основні результати й показники;  

- чинники і критерії економічного зростання та економічного розвитку;  

- форми подолання макроекономічної нестабільності; 

- методи державного регулювання економіки;  

- головні сфери світової економіки, 

 форми міжнародних економічних зв‘язків;  

Уміти :  

- здійснювати порівняльний аналіз економічних систем;  

- розраховувати основні показники економічної та соціальної ефективності 

суспільного виробництва;  

- аналізувати програми макроекономічного розвитку країни;  

- оцінювати структуру та інфраструктуру ринку, ефективність конкурентної та 

антимонопольної політики;  

- визначати стан економічного розвитку окремих підприємств;  

- користуватися сучасною науковою літературою, статистичними довідниками, 

електронними джерелами інформації. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

210 32 - 48 130 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 



рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.02 
Дисципліна «Мікроекономіка », 4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Основи теорії попиту та пропозиції. Теорії поведінки 

споживача та виробника  

ЗМ 1. Вступ до мікроекономіки  

ЗМ 2. Основи аналізу попиту і пропозиції  

ЗМ 3. Ринковий механізм погодження попиту і пропозиції  

ЗМ 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача 

ЗМ 5. Ординалістський підхід щодо вибору споживача  

ЗМ 6. Аналіз поведінки споживача.  

ЗМ 7. Мікроекономічна модель підприємства  

ЗМ 8. Варіації факторів виробництва та оптимум виробника.  

ЗМ 9. Витрати виробництва.  

Змістовий модуль 2. Основи аналізу поведінки фірм в різних ринкових умовах на 

товарних та ресурсних ринках  

ЗМ 10. Ринок досконалої конкуренції.  

ЗМ 11. Монопольний ринок.  

ЗМ 12. Олігополія  

ЗМ 13. Ринок монополістичної конкуренції  

ЗМ 14. Мікроекономічна модель функціонування факторних ринків  

ЗМ 15. Мікроекономічна модель ринку праці  

ЗМ 16. Ринки капіталу та природних ресурсів  

ЗМ 17. Загальна рівновага та економічна ефективність 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати:  базові положення мікроекономічної теорії щодо функціонування 

ринкового механізму, формування попиту і пропозиції, вибору споживача і 

виробника; принципи раціональної поведінки економічних мікросистем в 

ринкових умовах; термінологію і основні прийоми мікроекономічного аналізу. 

Уміти:  використовувати інструментарій мікроекономічного аналізу для 

вивчення та оптимізації поведінки економічних суб‘єктів у ринкових умовах; 

застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень для аналізу ефективності 

функціонування господарських мікросистем; виконувати техніко-економічні 

розрахунки, пов‘язані з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки 

учасників ринку.  

Мати навички:  аналізувати і оцінювати реальні умови господарювання, 

обґрунтовано формулювати мету виробничо-господарської діяльності, знаходити 



оптимальні шляхи її реалізації за умов обмежених ресурсів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 32  116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 4 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.03 

Дисципліна «Макроекономіка », 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1  

ЗМ 1. Предмет, метод і завдання курсу. Система національних рахунків.  

ЗМ 2. Макроекономічна нестабільність.  

ЗМ 3. Споживання, заощадження та інвестиції.  

ЗМ 4. Сукупний попит і сукупна пропозиція.  

ЗМ 5. Держава в системі макроекономічного регулювання.  

Змістовий модуль 2  

ЗМ 6. Фіскальна політика в системі державного регулювання економіки 

ЗМ 7. Механізм грошово-кредитної діяльності.  

ЗМ 8. Механізм зовнішньоекономічної діяльності.  

ЗМ 9 .Ринок праці та соціальна політика.  

ЗМ 10. Економічне зростання. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

- теорію макроекономічної науки, її об‘єкт, предмет і метод;  

- основні показники та індикатори макроекономічного розвитку;  

- базові моделі рівноваги та механізм складових макроекономічної політики: 

фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної, соціальної.  

Уміти: 

 - розраховувати та аналізувати основні макроекономічні показники; 

 - оцінювати стан розвитку економіки на основі макроекономічних показників; 

 - самостійно обґрунтовувати макроекономічну політику;  

- використовувати і застосовувати знання, набуті у процесі вивчення дисципліни, 

у майбутній роботі та житті;  

- здійснювати аналіз динаміки основних показників та тенденцій 



макроекономічного розвитку;  

- застосовувати методи оцінки стану та ефективності заходів держави щодо 

ринку праці;  

- використовувати методи аналізу інфляційних процесів, інструментарій оцінки 

зовнішньоекономічної позиції країни.  

Мати навички: 

 - визначати основні диспропорції макроекономічного розвитку країни, їх 

характер та причини виникнення; 

 - визначати й обґрунтовувати цілі, пріоритети та завдання в сферах фінансової, 

монетарної, антиінфляційної, зовнішньоекономічної, а також політики 

економічного зростання та у сфері зайнятості у прогнозному періоді;  

- застосовувати передовий досвід зарубіжних країн в формуванні стратегії 

розвитку різних напрямів макроекономічної політики; 

 - обґрунтувати систему антикризових регуляторних заходів держави, включаючи 

зовнішнє фінансування, спрямованих на усунення внутрішнього дисбалансу в 

економіці країни;  

- розраховувати макроекономічні показники в системі національних рахунків;  

- аналізувати сукупний попит та сукупну пропозицію;  

- досліджувати споживання, заощадження та інвестиції;  

- визначати зміст, форми вияву та головні фактори макроекономічної 

нестабільності; 

- обґрунтовувати необхідність державного втручання в економіку; 

 - оцінювати ефективність грошово-кредитної, фіскальної, соціальної політики та 

механізму зовнішньоекономічної діяльності;  

- обґрунтовувати зміст, джерела, типи та фактори економічного зростання. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 - 32 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 3 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.04 

Дисципліна «Історія економіки та економічної думки », 1 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1.Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду 

формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. — V ст. н.е.).  

ЗМ 2. Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в 

період середньовіччя (V — XV ст.).  

ЗМ 3. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської 

цивілізації (XVI — перша половина XVII ст.).Перші економічні школи.  

ЗМ 4. Розвиток ринкового господарства та економічної думки в період 

становлення національних держав (друга половина XVII — перша половина XIX 

ст.).  

Змістовий модуль 2 

ЗМ 5. Ринкове господарство провідних країн світу в період монополістичної 

конкуренції та відображення цих процесів у світовій економічній думці (друга 

половина XIX — початок XX ст.). 

ЗМ 6. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі 

інформаційно-технологічної революції (кінець XX — початок XXI ст.).  

ЗМ 7. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX ст.) 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 



мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати:  

- конкретні проблеми господарського розвитку провідних країн світу у певні 

періоди;  

- економічну історію України та альтернативні шляхи розвитку її господарства в 

період переходу від командно-адміністративної системи до 

соціальноорієнтованої ринкової економіки;  

- наукове відображення господарської діяльності в економічній думці вчених 

світу та України.  

Уміти : застосовувати основні положення у практичній діяльності. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32 116 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.05 

Дисципліна «Економіка підприємства », 3,4 семестри 

Зміст 

Змістовий модуль 1. ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

ЗМ 1. Теорії підприємств та основи підприємництва 

ЗМ 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

ЗМ 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства 

ЗМ 4. Структура і управління підприємством 

ЗМ 5. Ринок і продукція 

ЗМ 5. Ринок і продукція 

Змістовий модуль 2. РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ 

ЗМ 6. Організація виробництва і забезпечення якості продукції 

ЗМ 7. Планування діяльності підприємства 

ЗМ 8. Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація 

ЗМ 9. Капітал підприємства 

ЗМ 10. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства 

Змістовий модуль 3. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

ЗМ 11. Персонал підприємства, продуктивність і оплата  праці. 

ЗМ 12. Інвестиції 

ЗМ 13. Інноваційна діяльність 

Змістовий модуль 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

ЗМ 14. Витрати на виробництво і реалізацію продукції 

ЗМ 15. Фінансово-економічні результати суб‘єктів господарювання 

ЗМ 16. Економічна безпека та антикризова діяльність 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 



ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Результати 

Знати:  

 економічні основи функціонування підприємств в сучасних економічних 

умовах; 

  методи оцінки виробничих ресурсів підприємства (основих засобів, 

оборотних коштів),  

 визначення витрат і результатів господарської діяльності підприємства;  

 способи мотиваційного впливу, що забезпечують ефективне господарювання; 

Уміти : 

 на практиці застосовувати отримані теоретичні знання, що передбачає 

оволодіння навичками аналітичної діяльності, прийомами здійснення необхідних 

розрахунків, технікою обґрунтування рішень, способами реалізації 

мотиваційного впливу. 

Мати навички формування здатностей самостійно мислити, приймати 

управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для 

ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

240 64 - 64 112 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, написання курсової роботи підготовка до заліку та іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 3 семестрі, іспит у 4 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ОПП: ПП.Н.06 

Дисципліна «Менеджмент», 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Методологічні підходи до менеджменту.  

ЗМ 1. Предмет і завдання курсу. Сутність управління.  

ЗМ 2. Підходи до управління. Еволюція науки управління. 

ЗМ 3. Поняття організації. Складні організації. 

ЗМ 4. Зовнішнє і внутрішнє середовище організації. 

ЗМ 5. Суть, функції та переваги стратегічного управління.  

ЗМ 6. Процес прийняття управлінського рішення. 

ЗМ 7. Комунікації та ефективність управління. 

ЗМ 8. Планування.  

ЗМ 9. Організація взаємодії та повноваження. 

ЗМ 10. Побудова організаційної структури організації.  

Змістовий модуль 2. Управління трудовими ресурсами.  

ЗМ 11. Мотивація. 

ЗМ 12. Керівництво. Влада та особливий вплив. Лідерство.  

ЗМ 13. Групова динаміка. 

ЗМ 14. Контроль і регулювання в організації. 

ЗМ 15. Конфлікти та управління ними. Управління і стрес.  



ЗМ 16. Управління трудовими ресурсами.  

ЗМ 17. Лідерство – види, ситуація і ефективність. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати  

Знати:  

-  теоретичні та організаційні основи сутності, зміст, визначення основних понять, закономірності та 

принципи управління;  

-  характеристику зовнішнього і внутрішнього середовища організації;  

-  методи управління в організаціях;  

-  загальну характеристику основних функцій управління; 

-особливості етапів і методів планування; типи і характеристику організаційних структур управління; 

характеристику процесу делегування повноважень; 

- основні характеристики теорій мотивації; 

-характеристику видів і етапів контролю; характеристику методів прийняття рішень; процесу 

організаційних і міжособових комунікацій; 

- теоретичні засади сучасних теорій лідерства; форми влади; теорію  

конфлікту, методи вирішення конфліктів; характеристику формальних і неформальних груп тощо.  

Уміти:  

-  визначати та аналізувати характеристики внутрішнього і зовнішнього середовища; -  визначати 

кордони і особливості використання методів управління;  

-  формулювати місію та цілі організації; розробляти стратегію організації;  

-  визначати тип організаційної структури управління: розробляти її схему, визначати її переваги та 

недоліки;  

-  розраховувати необхідну кількість управлінців, розробляти положення про підрозділи підприємства 

і посадові інструкції для співробітників;  

-  обґрунтувати і визначити конкретні моделі мотивації співробітників;  

-  проаналізувати і визначити форму влади і стиль лідерства конкретного управлінця; 

-побудувати модель конфліктної ситуації і обґрунтувати методи управління даною ситуацією; - 

 проаналізувати на основі релевантної інформації конкретну проблему, яка потребує вирішення і 

прийняття раціонального управлінського рішення;  

-  розробити заходи для контролю прийнятого рішення.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування методів управління для 

ефективної діяльності організації;  

-  встановлювати взаємозв'язки базових моделей менеджменту з керованими та керуючими 

підсистемами управління;  

-  знаходити вірні рішення при використанні сучасних інструментів, методів в управлінні діяльністю 

організацій;  

-  розробляти механізм здійснення обміну інформацією між елементами комунікаційного каналу 

передачі; 

-розв‘язувати складні практичні задачі з планування, організації, мотивації, контролю для ведення 

комерційної діяльності на підприємствах різних форм власності.  

 
 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 



Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 3 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.07 

Дисципліна «Маркетинг », 6 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи маркетингу та управління товарами і 

послугами.  

ЗМ 1. Сутність та зміст маркетингу. 

ЗМ 2. Формування маркетингової інформаційної системи. Тема 3. Комплексне 

дослідження ринку. 

ЗМ 4. Товар у комплексі маркетингу.  

Змістовий модуль 2. Складові комплексу маркетингу та управління 

маркетинговою діяльністю.  

ЗМ 5. Ціна у комплексі маркетингу. 

ЗМ 6. Розповсюдження у комплексі маркетингу.  

ЗМ 7. Комунікації у комплексі маркетингу.  

ЗМ 8. Управління маркетинговою діяльністю.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

Результати 

Знати: 

- сутність маркетингу та його основні групи функцій – маркетингові  

дослідження, розробку основних політик – товарну, цінову, політики розподілу 

та комунікацій, функції організації, планування та контролю маркетингової 

діяльності.  

Уміти:  

-  розробляти програму маркетингу залежно від цілей діяльності;  

-  формувати на підприємстві систему маркетингової інформації для  

збору, систематизації та аналізу первинної та вторинної інформації -  

бази для прийняття обґрунтованих маркетингових рішень;  

-  аналізувати фактори внутрішнього та зовнішнього середовища;  

-  розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємозв'язку між  

елементами комплексу маркетингу.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння основних прийомів і принципів  

маркетингу, серед яких дослідження ринку та аналіз ринкових можливостей 

підприємства; розроблення стратегії і тактики маркетингової діяльності та 

прийняття рішень; організація маркетингової діяльності;  

-  використовувати нові концепції маркетингу, вивчати досвід маркетингової 

діяльності в розвинутих країнах світу та адаптувати теорію і практику 

маркетингу до умов вітчизняного ринку;  

-  застосовувати набуті знання для формування раціональних виробничих 

програм та оперативного реагування на ринкову ситуацію.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, лабораторних робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 



періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.08 

Дисципліна «Гроші і кредит», 5 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Сутність грошей та їх функції. Теорії грошей.  

ЗМ 2. Грошовий оборот та грошові потоки.  

ЗМ 3. Фінансовий ринок.  

ЗМ 4. Грошова система.  

ЗМ 5. Інфляція та грошові реформи.  

ЗМ 6. Ринок цінних паперів.  

Змістовий модуль 2 

ЗМ 7. Сукупність кредиту та кредитний механізм  

ЗМ 8. Кредитна система.  

ЗМ 9. Центральний банк та його роль в економіці.  

ЗМ 10. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи.  

ЗМ 11. Спеціалізовані кредитно – фінансові установи.  

ЗМ 12. Гроші та кредит у системі міжнародних відносин. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати :  

- закономірності грошово – кредитного обігу в умовах ринкового господарства;  

- принципи та форми організації сучасної грошово – кредитної системи;  

- особливості вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту; 

 - характеристики ринку позикових капіталів, грошового обігу, банків та 

банківської діяльності;  

- функціонування спеціалізованих небанківських інститутів;  

- сутність методів, принципів та інструментів грошово – кредитної політики. 

Уміти :  

- орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово – кредитного 

характеру;  

- аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово – 

кредитному ринку;  

- прогнозувати майбутній розвиток грошово – кредитних відносин;  

- обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань 

монетарного характеру.  

Мати навички: застосовувати основні нормативни документи і закони України у 

сфері банківської діяльності, державному регулюванню ринку цінних паперів, 

про систему валютного регулювання і валютного контролю і т.д.; основні моделі 

грошових реформ та моделі сукупного грошового обороту та законом грошового 

обороту; основні види споживчих кредитів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 



 

 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.09 
Дисципліна «Фінанси », 6 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Сутність фінансів, їх функції і роль  

ЗМ 2. Фінансова система  

ЗМ 3. Фінанси підприємницьких структур  

ЗМ 4. Податки і податкова системи України  

ЗМ 5. Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система  

ЗМ 6. Доходи і видатки державного бюджету  

Змістовий модуль 2 

ЗМ 7. Фінанси місцевого самоврядування  

ЗМ 8. Державний кредит та державні цільові фонди  

ЗМ 9. Фінансова політика і фінансовий механізм  

ЗМ 10. Фінанси населення  

ЗМ 11. Фінансовий ринок  

ЗМ 12. Страхування і страховий ринок  

ЗМ 13. Міжнародні фінанси 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

– Сутність фінансів, їх функції і роль;  

– Структуру інститутів фінансової системи України; 

– Теоретичні основи побудови бюджетної та податкової системи; 

– Особливості централізованих і децентралізованих фінансів;  

– Стан і перспективи розвитку страхового та фінансового ринку;  

– Цілі і завдання фінансової політики держави.  

Вміти:  

– Аналізувати процеси, що відбуваються у фінансовій сфері;  

– Визначати переваги і недоліки змін, що вносяться у законодавство;  

– Аналізувати основні макроекономічні показники розвитку держави;  

– Розраховувати основні показники у сфері децентралізованих фінансів; 

 – Визначати структуру ВВП та розраховувати її динаміку;  

– Орієнтуватися у податковому законодавстві України;  

– Аналізувати доходи і видатки бюджету Державного бюджету; 

 – Розраховувати питому вагу окремих податків у доходах бюджету;  

– Оцінювати ефективність форм регулювання ринкових відносин; 

 – Розробляти прогнозні показники подальшого розвитку для забезпечення 

економічної та політичної стабільності країни. 



 Мати навички користування нормативно-правовими актами щодо регулювання 

фінансової діяльності; оцінювання моделі фінансових відносин та особливості 

розподілу в них фінансових ресурсів; визначати інструменти грошово-

кредитного регулювання і умови їх ефективного застосування; оцінювати сучасні 

тенденції розвитку грошово-кредитної системи, виявляти позитивні і негативні 

наслідки застосування фінансових інструментів адміністративного і ринкового 

регулювання політик. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 6 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.10 
Дисципліна «Бухгалтерський облік і аудит », 6 семестр 

Зміст 

Змістовия модуль 1.Облік на підприємствах транспорту ЗМ 1.Теорія 

бухгалтерського обліку.  

ЗМ 1. Суть і характеристика бух обліку.  

ЗМ 2. Бухгалтерський баланс.  

ЗМ 3. Рахунки обліку та подвійний запис.  

ЗМ 2. Бухгалтерський облік на підприємстві.  

ЗМ 4. Облік виробничих запасів.  

ЗМ 5. Облік заробітної плати.  

ЗМ 6. Облік не оборотних активів. 

Змістовий модуль 2. Основи бухгалтерської звітності.  

ЗМ 7. Облік витрат підприємства.  

ЗМ 8. Облік фінансового результату.  

ЗМ 9. Складання бухгалтерської звітності.  

Змістовий модуль 3. Основні положення аудиту  

ЗМ 10. Суть і предмет аудиту.  

ЗМ 11. Планування аудиторської перевірки.  

ЗМ 12. Аудиторський ризик.  

ЗМ 13. Помилка і шахрайство в аудиті. 

Змістовий модуль 4. Організація і методика аудиту  

ЗМ 14. Аудиторські докази.  

ЗМ 15. Аудит фінансової звітності.  

ЗМ 16. Аудит касових операцій.  

ЗМ 17. Аудит фінансового стану з приводу банкрутства.  

ЗМ 18. Узагальнення результатів аудиту. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 
Знати:  

- основні інформаційні джерела аудиторської перевірки;  



- методи та прийоми аудиторських перевірок;  

- принципи формування аудиторських документів;  

- специфіку аудиторської перевірки по напрямкам;  

- законодавчо-нормативну базу та Міжнародні стандарти аудиту 

 Уміти:  

- формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансової звітності та 

фінансовий стан підприємства;  

- проводити аудит фінансового стану з приводу банкрутства  

Мати навички: 

- оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок 

проведення аудиту (незалежної перевірки систем обліку,  

внутрішнього контролю і фінансової звітності) та виконання аудиторських 

послуг та праці аудиторів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 6 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.11 
Дисципліна «Економіка праці і соціально-трудові відносини », 5 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Об‘єкт, предмет і завдання дисципліни.   

ЗМ 2. Трудові ресурси суспільства 

ЗМ 3. Трудовий потенціал суспільства 

ЗМ 4. Система соціально-трудових відносин 

ЗМ 5. Оцінка соціально-трудових відносин 

ЗМ 6. Сутність соціального партнерства 

ЗМ 7. Соціального партнерство і його розвиток в Україні 

Змістовий модуль 2 

ЗМ 8. Склад і структура ринку праці 

ЗМ 9. Механізм функціонування ринку праці  

ЗМ 10. Сегментація ринку праці  

ЗМ 11. Соціально-трудові відносини зайнятості 

ЗМ 12. Види безробіття та показники аналізу безробіття 

Компетентності 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 

пропозиції, зайнятості та безробіття. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

-   сутність категорії "праця" та її характеристики, процес праці та форми його 

виявлення; 

 - поняття  «людські ресурси», ―трудові ресурси‖ та ―трудовий потенціал‖ 

суспільства; 



 - поняття «соціально-трудових відносин», складові системи соціально-

трудових відносин; 

- сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової 

економіки; 

 - складові ринку праці та його функціонування, регулювання ринку праці; 

- сутність, зміст, принципи та складові організації праці; 

- напрямки використання трудових ресурсів, продуктивність праці та 

показники її виміру; 

- сутність  заробітної плати та її структуру, механізм організації заробітної 

праці;  

- показники використання праці та методики їх планування; 

-  сутність, напрями, показники моніторингу соціально-трудової сфери; 

- цілі, завдання, структура Міжнародної організації праці (МОП) у сучасному 

світі; 

- зарубіжний досвід регулювання відносин у сфері зайнятості; 

Уміти: 

-  визначати та аналізувати структуру людських ресурсів; 

-  застосовувати методи регулювання соціально-трудових відносин в умовах 

становлення ринкової економіки; 

-   проводити оцінку стану соціального партнерства на підприємстві  та 

визначати напрями його розвитку; 

- проводити аналіз ринку праці; 

- визначати умови оплати праці в системі колективно-договірного регулювання 

соціально-трудових відносин; 

- визначати чинники, що впливають на рівень і динаміку заробітної плати; 

- проводити моніторинг соціально-трудової сфери; 

- застосовувати міжнародні трудові норми в Україні. 

Мати навички щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-

трудовій сфері; вирішення проблем економіки праці й соціально-трудових 

відносин. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 32  72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.12 
Дисципліна «Міжнародна економіка », 5 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Міжнародна економіка як наука 

ЗМ 2. Середовище міжнародної економічної діяльності 

ЗМ 3. Міжнародна економічна інтеграція 

ЗМ 4. Міжнародна торгівля 

ЗМ 5. Міжнародні інвестиції 

ЗМ 6. Міжнародний кредит  

 Змістовий модуль 2 

ЗМ 7. Міжнародна міграція робочої сили 

ЗМ 8. Світова валютна система 

ЗМ 9. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

ЗМ 10. Глобалізація та економічний розвиток 

ЗМ 11. Міжнародний бізнес 

ЗМ 12. Міжнародна економічна політика України 

Компетентності 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 



ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати: 

  особливості сучасної міжнародної економіки, якими є провідні тенденції її 

функціонування та розвитку;  

 суть і форми сучасних міжнародних економічних відносин, які відбуваються 

на зламі ХХ та ХХІ століть;  

 закономірності становлення та поглиблення міжнародних економічних 

відносин і формування єдиного економічного простору – світового господарства; 

 специфіку формування і функціонування спеціальних економічних зон та 

єврорегіонів; 

 особливості розвитку господарського співробітництва країн світового 

співтовариства; 

 закономірності розвитку глобальних економічних та соціальних процесів, які 

зумовлюють взаємозв‘язок та взаємозалежність національних господарств, 

політичних, економічних і соціальних систем; 

 засади зовнішньо-торговельної, валютно-кредитної та виробничо-

інвестиційної політики в умовах розвитку світового господарства; 

 нові принципи конкуренції і перспективні сфери та форми взаємодії 

економіки України зі світовою економікою. 

Уміти: 

 аналізувати економічні відносини та дію економічних законів на міжнародному 

рівні; 

 знаходити і визначати шляхи адаптації та пристосування «західного» досвіду до 

умов України та реалізувати намір інтегруватися до системи міжнародних економічних 

відносин; 

 визначати сприятливі перспективи щодо посилення ефективності економіки 

України за рахунок оптимального використання переваг світогосподарського та 

міжнародного поділу праці; 

мати навички співставляти позитивні та негативні наслідки міжнародних 

економічних процесів для України 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32  116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 



 
 

 

 

 

 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.13 
Дисципліна «Статистика », 5 семестр 

 

Зміст  

Змістовий модуль 1. Статистичне спостереження, зведення, групування та обробка статистичних 

даних.  

ЗМ  1. Предмет і метод статистики 

ЗМ  2. Статистичне спостереження 

ЗМ  3. Зведення та групування статистичних даних 

ЗМ  4. Абсолютні та відносні величини, графічний спосіб зображення їх.  

ЗМ  5. Середні величини і показники варіації 

Змістовий модуль 2. Визначення динаміки суспільних явищ, тенденції і закономірності їх розвитку, 

виявлення дії впливу окремих факторів їх розвитку.  

ЗМ  6. Вибіркові спостереження 

ЗМ  7. Ряди динаміки 

ЗМ  8. Вимірювання взаємозв‘язку, аналіз складних суспільних явищ і виявлення дії окремих 

факторів на їх розвиток.  

ЗМ  9. Індекси  
 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати  

Знати:  

- основи статистичного дослідження, зведення та групування матеріалів статистичного 

спостереження, виявлення зв'язків між окремими явищами та процесами, встановлення його 

структури, узагальнюючі статистичні показники, динаміку суспільних явищ, тенденцій і 

закономірностей їх розвитку.  

Уміти: 

- проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі  

показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти  

закономірності й тенденції розвитку досліджуваних явищ. 

Мати навички: 

- самостійної роботи з масовими статистичними даними і забезпечити  

створення теоретичної бази для наукового пошуку в курсовій та дипломній роботі.  

 
 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 



Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.14 
Дисципліна «Основи безпеки людини », 2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль I. Основи системи безпеки життєдіяльності людини. Правові та 

організаційні основи безпеки.  

ЗМ 1. Сутність безпеки життєдіяльності людини. 

ЗМ 2. Безпека людини в Україні 

ЗМ 3. Категорійно-понятійний апарат 

ЗМ 4. Небезпеки, їх види, характер та результати проявів.  

ЗМ 5. Електробезпека 

ЗМ 6. Пожежна безпека 

ЗМ 7. Радіаційна безпека 

ЗМ 8. Хімічна небезпека 

Змістовий модуль 2. Державне управління безпекою людини, нагляд та 

громадський контроль.  

ЗМ 9. Імовірнісні структурно-логічні моделі виникнення та розвитку НС. 

Організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС.  

ЗМ 10. Соціальне та економічне значення охорони праці. 

Соціальний захист потерпілих. 

ЗМ 11. Соціальне та економічне значення охорони праці 

ЗМ 12. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань  

ЗМ 13. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 

ЗМ 14 Відшкодування потерпілим 

ЗМ 15. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності людини  

в умовах повсякденного життя, а також в умовах надзвичайних ситуацій, здобуті 

на основі вивчення структури, змісту і взаємозвязку житєдіяльності людини із 

середовищем праці й проживання;  

-  основні поняття у галузі безпеки людини, їх терміни та визначення;  

-  основні законодавчі та нормативні акти з питань людини, а також їх  

основні положення;  

-  систему державного управління безпекою людини, організацією  

охорони праці на підприємстві, функції та повноваження органів  

нагляду і контролю;  

-  основи фізіології гігієни праці та виробничої і побутової санітарії;  

-  порядок та необхідність прийняття рішення щодо захисту  

співробітників і громадськості від можливих захворювань та аварій на 

виробництві, катастроф і стихійних лих та надзвичайних ситуацій. А також 

заходів для ліквідації їх наслідків.  

-  методи аналізу та заходи щодо профілактики виробничого травматизму, 

професійних захворювань і аварій на виробництві.  

Уміти:  

- ідентифікувати потенційні небезпеки, розпізнавати їх вид, визначати  



величину та ймовірність їх впливу на організм людини та навколишнє 

середовище;  

-  обґрунтовувати і застосовувати практичні навички щодо захисту 

життєдіяльності людини від шкідливого і небезпечного впливу шкідливих 

параметрів середовища проживання та виробництва, а також вражаючих 

факторів, осередків ураження у надзвичайних ситуаціях із застосуванням 

сучасних технологій;  

-  надати першу долікарську медичну допомогу потерпілому;  

-  на основі діючих законодавчих нормативно-правових актів забезпечити 

соціальний захист осіб, які потерпіли від нещасних  

випадків, професійних захворювань та надзвичайних ситуацій.  

Мати навички:  

-  набуття студентами знань, умінь та компетенцій для здійснення  

ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального 

управління безпекою на об‘єктах господарської, економічної науково-освітньої 

та культурної діяльності, формування у студентів відповідальності за особисту та 

колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов‘язкового виконання в 

повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки на робочих місцях та в побуті.  

-  поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 32   72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.15 
Дисципліна «Регіональна економіка », 2 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 

ЗМ 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів 

ЗМ 3. Економічне районування та територіальна організація господарства 

ЗМ 4. Регіон в системі територіального поділу праці 

ЗМ 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики 

ЗМ 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики  

ЗМ 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в 

ринкових умовах 

Змістовий модуль 2 

ЗМ 8. Природний та трудоресурсний потенціал України 

ЗМ 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх 

розвитку і розміщення 

ЗМ 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних 

систем 

ЗМ 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 

ЗМ 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та 

інші світові структури 

ЗМ 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 



СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

Знати:  

- зміст економічних категорій; взаємозв'язок понять та показників; 

- господарський механізм функціонування на рівні місцевого 

самоврядування;  

- механізм розміщення продуктивних сил;  

- методи кількісної і якісної оцінки економічних явищ;  

- шляхи підвищення ефективності використання потенціалу території. 

Уміти:  

- кількісно оцінювати явища й визначати тенденції зміни показників; 

-  економічно обґрунтовувати технічні та організаційні рішення;  

- розрахувати величину потенціалу території;  

- вибрати ефективні виробничі, технологічні та проектні рішення, що 

забезпечували б інтенсифікацію і підвищення ефективності розміщення 

продуктивних сил; 
-  виконувати економічний аналіз виробничо-господарської діяльності на рівні 

регіонів, виявляти резерви підвищення ефективності та використання трудових, 

матеріально-технічних та фінансових ресурсів. 

Мати навички аналізу сучасного стану регіонального розвитку економіки, 

територіальної і галузевої структури господарського комплексу, а також оцінки 

об’єктивної необхідності раціонального використання всіх видів ресурсів і 

охорони навколишнього середовища. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32 116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.16 
Дисципліна «Економіка та організація інвестиційної та інноваційної 

діяльності », 6 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Сутність і характеристика інноваційних процесів та інноваційної 

діяльності  

ЗМ 2. Еволюція теорій інновацій і сучасні тенденції розвитку інноваційних 

теорій  

ЗМ 3. Особливості створення інновацій і формування попиту на них  

ЗМ 4. Інноваційна політика підприємства  

ЗМ 5. Інноваційний потенціал підприємства  

ЗМ 6. Комплексна підготовка виробництва  



Змістовий модуль 2 

ЗМ 7. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства  

ЗМ 8. Управління інноваційними процесами  

ЗМ 9. Інфраструктура інноваційної діяльності  

ЗМ 10. Завдання і джерела фінансування інноваційних процесів  

ЗМ 11. Моніторинг інновацій  

ЗМ 12. Економічне оцінювання інноваційних проектів  

ЗМ 13. Державне регулювання інноваційної діяльності …………...….……  

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Результати 

Знати:  

-заходи державного регулювання та стимулювання інноваційної діяльності 

- можливості і принципи роботи сучасних інноваційних підприємств;  

-сутнісні характеристики інноваційних процесів; етапи інноваційної діяльності; 

моделі інноваційного процесу.  

Вміти:  

-на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими 

професійної діяльності виявляти тенденції розвитку інноваційних процесів; 

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими 

професійної діяльності виявляти сутнісні характеристики інноваційних процесів;  

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими 

професійної діяльності оцінювати організаційні форми реалізації інновацій; 

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими 

професійної діяльності оцінювати організаційні форми реалізації інновацій. 

Мати навички виявляти тенденції розвитку інноваційних процесів, їх сутністні 

характеристики, особливості інноваційної діяльності, а також вивчення 

економічної теорії інноваційної сфери діяльності підприємств й організацій 

різних форм власності для досягнення технічного і товарного лідерства, зокрема, 

обґрунтування необхідності та ефективності широкого застосування результатів 

наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, пошуків джерел 

фінансування інноваційних проектів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 32  86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 6 семестрі 

 
 



 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.17 
Дисципліна «Стратегія підприємства », 5 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Стратегія підприємства, основні етапи її розробки.  

ЗМ 1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепції  

ЗМ 2. Визначення місії та цілей  

ЗМ 3. Стратегічний контекст підприємства  

ЗМ 4. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства  

ЗМ 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства  

ЗМ 6. Стратегії бізнесу  

ЗМ 7. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства  

ЗМ 8. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства  

Змістовий модуль 2. Види стратегій підприємства, умови їх застосування  

ЗМ 9. Корпоративна стратегія підприємства  

ЗМ 10. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства  

ЗМ 11. Альтернативність у стратегічному виборі  

ЗМ 12. Декомпонування корпоративної стратегії  

ЗМ 13. Загальна характеристика функціональної стратегії. 

ЗМ 14. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства  

ЗМ 15. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в 

Україні  

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-економічну сутність категорії «стратегія підприємства», ієрархію стратегічного 

набору та основні типи стратегій;  

-принципи та етапи розробки стратегічного набору підприємства;  

-структуру чинників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства і 

механізм їх впливу на процес прийняття та реалізації стратегічних рішень; 

 -поняття та сутність моделей сучасної конкуренції, особливості визначення 

конкурентних стратегій;  

-SWOT-аналіз та особливості його застосування;  

-матричні методи стратегічного аналізу; -особливості процесу розробки та 

реалізації стратегічного набору для диверсифікованих компаній.  

Вміти:  

-формулювати місію і стратегічні цілі підприємства;  

-аналізувати зовнішні чинники впливу і діагностувати стан внутрішнього 

середовища підприємства з метою розробки ефективної стратегії розвитку;  

-аналізувати стратегічні альтернативні варіанти розвитку конкурентного 

підприємства і здійснювати вибір найбільш прийнятного з них;  

-визначати конкурентні переваги підприємства і розробляти напрями їх 

вдосконалення;  

-виходячи з обраної загальної та конкурентної стратегій, визначати систему 

функціональних, ресурсних і продуктових стратегій;  

-розробляти заходи щодо забезпечення якісного процесу прийняття стратегічних 

рішень. 



Мати навички обґрунтування та розробки стратегічного набору підприємства 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.18 
Дисципліна «Проектний аналіз », 8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Суть і зміст проектного аналізу  

ЗМ 2. Концепція проекту  

ЗМ 3. Життєвий цикл проекту  

ЗМ 4. Концепція затрат і вигод у проектному аналізі  

Змістовий модуль 2 

ЗМ 5. Цінність грошей у часі  

ЗМ 6. Урахування впливу інфляції на грошові потоки від проекту  

ЗМ 7. Функціональні аспекти проектного аналізу  

ЗМ 8. Оцінка інвестиційних проектів. Аналіз беззбитковості проекту. Методи 

оцінки ефективності інвестування  

ЗМ 9. Оцінка проектного ризику 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати:   

-складові проекту та фази його життєвого циклу; 

  основну термінологію проектного аналізу; 

методи обґрунтування ефективності проекту. 

Вміти :  

 -аналізувати ефективність проектів з урахуванням різних чинників: часу, 

інфляції, змін макро- та мікросередовища та ін.;   

-визначати показники беззбитковості проекту та виконувати порівняння 

альтернативних проектів;   

-оцінювати проектні ризики. 

Мати навички:  опанування методами оцінки затрат і вигод проекту;методами 

оцінки ефективності та визначення беззбитковості проекту 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 26 26  98 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 



періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 8 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.19 
Дисципліна «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків », 

7,8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1.  

ЗМ 1. Сутнісна характеристика господарських рішень 

ЗМ 2. Особливості прийняття рішень господарської діяльності 

ЗМ 3. Методичні основи розроблення та обгрунтування господарських рішень. 

Змістовий модуль 2.  

ЗМ 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діляьності 

ЗМ 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень 

ЗМ 6. Обгрунтування інвестиційних і фінансових рішень. 

ЗМ 7. Оцінювання підприємницьких ризиків 

ЗМ 8. Основи ризик-менеджменту 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати:  

- основні поняття й категорії обґрунтування господарських рішень та оцінки 

підприємницьких ризиків 

- сучасні методи й моделі розроблення, обґрунтування та прийняття 

господарських рішень;  

-основні принципи й підходи до обґрунтування господарських рішень в умовах 

невизначеності та ризику; 

- методичні основи кількісного та якісного аналізу підприємницьких ризиків;  

-теоретичні аспекти ризик-менеджменту та напрями регулювання 

підприємницьких ризиків.  

Уміти:  

-визначати оптимальні форми подання та реалізації господарських рішень;  

-розробляти й обґрунтовувати господарські рішення на основі комплексу методів 

і моделей, системи показників економічного обґрунтування рішень;  

-обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішення в умовах 

невизначеності та ризику;  

-аналізувати ефективність інвестиційних і фінансових рішень;  

-здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання ризику, використовуючи 

комп‘ютерну техніку та програмно-математичні комплекси;  

-визначати напрями та методи регулювання господарських ризиків на 

підприємстві. 

Мати навички щодо обґрунтування господарських рішень з різним ступенем 

невизначеності та ризику 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 29 42  109 



Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 8 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.20 
Дисципліна «Оцінка потенціалу підприємства », 5 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства  

ЗМ 2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства  

ЗМ  3.  Формування  потенціалу  підприємства:  поняття  і  загальна модель  

ЗМ 4. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства  

ЗМ 5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства  

ЗМ 6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства  

ЗМ 7. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства  

 Змістовий модуль 2 

ЗМ 8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд  

ЗМ 9. Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання  

ЗМ 10. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання  

ЗМ 11. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання  

ЗМ 12. Оцінювання вартості бізнесу  

ЗМ 13. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства  

ЗМ  14. Розвиток підприємства:  зміст,  сучасні концепції  та передумови  

ЗМ 15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його 

потенціалу  

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Результати 

Знати: 

– основні поняття та категорії дисципліни, на основі системного розуміння та 

взаємозв‘язків із суміжними дисциплінами; 

– закономірності, принципи і особливості формування, розвитку та оцінки  

потенціалу підприємства; 

– методологію  і  прикладний  інструментарій  оцінювання  ринкової вартості 

потенціалу підприємства та його структурних елементів. 

Уміти: 

- формувати й обробляти необхідну інформаційну базу щодо оцінки потенціалу 

підприємства та оцінки його конкурентоспроможності; 

- проводити оцінку потенціалу різними методами; 



- формувати перелік основних переваг і проблем, що потребують вирішення; 

Мати навички на основі аналізу економічної ситуації на підприємстві та оцінки 

його потенціалу, визначати напрямки його розвитку, оптимальну стратегію 

підприємства. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 70 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 5 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.21 
Дисципліна «Національна економіка », 4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи розвитку національної економіки 

ЗМ 1. Потенціал національної економіки 

ЗМ 2. Структура національної економіки  

ЗМ  3. Розвиток національної економіки  

Змістовий модуль ІІ. Державне управління розвитком національної економіки 

ЗМ 4. Роль держави в національній економіці  

ЗМ 5. Організація державного управління національної економіки 

ЗМ  6.Фінансовий сектор національної економіки 

ЗМ 7. Прогнозування національної економіки 

ЗМ 8. Програмування національної економіки 

Змістовий модуль ІІІ. Стратегія розвитку національної економіки України  

ЗМ 9. Регіональний розвиток національної економіки 

ЗМ 10. Соціальна спрямованість національної економіки  

ЗМ 11. Взаємодія національної економіки з екологією  

ЗМ 12. Національна економіка у глобальному середовищі 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

Результати 

Знати:  

- ключові показники, що характеризують параметри реальної економіки та її 

ефективність;  

- основні інструменти, норми та правила, що регулюють процеси 

функціонування та розвитку національної економіки;  

- соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні наслідки функціонування 

національної економіки. 



Уміти: 

- аналізувати потенціал та ефективність реальної економіки;  

- визначати роль окремих інструментів та організаційних механізмів у 

регулюванні економічного розвитку;  

- оцінювати соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні наслідки 

функціонування національної економіки. 

Мати навички аналізу з питань, які відображають умови та результати 

функціонування і розвитку господарського комплексу країни.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 32  86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.22 
Дисципліна «Психологія та професійна етика», 4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1.  

ЗМ 1. Основи психології та професійної етики.  

ЗМ 2. Функція, види, структура ділового спілкування.  

ЗМ 3. Спілкування як комунікація.  

ЗМ 4. Ділове спілкування як взаємодія.  

Змістовий модуль 2. 

ЗМ 5. Сприймання і розуміння людьми один одного.  

ЗМ 6. Конфлікти та шляхи їх розвязання.  

ЗМ 7. Психологічні особливості успішного спілкування. 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

Результати 

Знати:  

-предмет, завдання і методи психології ділового спілкування; 

-функції, види та структуру ділового спілкування; 

-особливості спілкування у малих групах; 

-соціально-психологічні проблеми керівництва; 

-види конфліктів та шляхи їх розв‘язання. 

 Уміти:  

-самостійно проводити дослідження індивідуально-психологічних якостей 

особистості та міжособистісних взаємин; 

-самостійно проводити аналіз існуючих ситуацій ділового спілкування; 

-самостійно обирати засоби спілкування та способи впливу на партнера по 

спілкуванню; 

-самостійно обирати та проводити різні форми колективного обговорення 

питань; 

Мати навички:  

-розробляти стратегії поведінки у конфліктній ситуації; 

-розробляти шляхи формування власного ефективного спілкування та 

переборення труднощів у міжособистісній взаємодії. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 32 - 16 42 



Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.23 
Дисципліна «Господарське право », 4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1.  

ЗМ 1. Поняття господарського права.  

ЗМ 2. Державна реєстрація суб‘єктів господарювання.  

ЗМ 3. Державне регулювання господарської діяльності.  

ЗМ 4. Правове становище підприємств.  

Змістовий модуль 2. 

ЗМ 5. Правовий статус господарських товариств.  

ЗМ 6. Правові засади захисту економічної конкуренції.  

ЗМ 7. Господарські зобов‘язання, договори та відповідальність. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

Результати 

Знати:  

- основні положення господарського права, господарських правовідносин та 

господарського законодавства 

 - порядок створення, діяльності та припинення суб‘єктів господарювання;  

- види засобів державного регулювання господарської діяльності;  

- особливості правового статусу різних видів підприємств; 

 - види господарських товариств, особливості їх статусу, спільні та відмінні риси;  

- види порушень законодавства про економічну конкуренцію та види юридичної 

відповідальності за порушення конкурентного законодавства; 

 - поняття, види та підстави виникнення господарських зобов'язань;  

- поняття та ознаки господарського договору; 

 - поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності 

 Уміти:  

- користуватися нормативно-правовими актами;  

- безпомилково визначати, який саме нормативний документ регламентує 

конкретні ситуації в процесі господарської діяльності;  

- вирішувати задачі, посилаючись на норми законодавства;  

- складати різні типи господарських документів.  

Мати навички:  

- демонструвати знання та розуміння основ планування й організації управління 

на підприємстві.  

- поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 



Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.24 
Дисципліна «Основи екології та економіка природокористування », 3 

семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Науково-методичні засади екології та економіки 

природкористування 

ЗМ 1. Управління природоохоронною діяльністю та характеристика джерел 

забруднення довкілля.  

ЗМ 2. Система екологічного менеджменту транспортних потоків.  

ЗМ 3. Екологічна оцінка транспортних систем міст за викидом шкідливих 

речовин транспортними потоками 

ЗМ 4. Визначення показників екологічної оцінки двигунів транспортних засобів 

та інтенсивності шкідливих викидів від транспортних потоків.  

Змістовий модуль 2. Система організації управління природоохоронною 

діяльністю стаціонарних джерел забруднення.  

ЗМ 5. Визначення концентрації токсичних компонентів в атмосферному повітрі 

та розробка комплексу заходів щодо покращення екологічної ситуації довкілля. 

 ЗМ 6. Міжнародні стандарти серії ISO 14000 як основа систем управління 

природоохоронною діяльністю і аудиту (EMAS). Їх призначення та перспективи 

застосування.  

ЗМ 7. Система організації управління природоохоронною діяльністю 

підприємства /організації/.  

ЗМ 8. Нормативно-правові основи управління природоохоронною діяльністю. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

- теоретичні положення та методологічні основи природоохоронної діяльності 

 - основні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення. 

 - завдання сучасної науки про раціональне природокористування, методи, 

проблеми й перспективи;  

- основи управління елементами природного середовища;  

- принципи, форми та методи управління природоохоронною діяльністю;  

- нормативно-правові основи екологічного менеджменту;  

- основних етапів методики екологічної оцінки природного середовища.  

Уміти:  

-продемонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування 

методів планування, прогнозування, спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації економічних об‘єктів;  

- продемонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні принципи 

й методи управління, а також підготовку, прийняття та реалізацію оптимальних 

управлінських рішень;  

- організовувати матеріально;  

-  відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і формулювати 

рекомендації в межах своєї компетенції та приймати оптимальні технічні, 



технологічні і проектні рішення, направлені на підвищення екологічної безпеки.  

Мати навички:  

- визначати екологічні аспекти діяльності підприємств та інших техногенних 

об‘єктів та розробляти програми екологічних дій спрямованих на покращення 

стану довкілля 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 - 16 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 3 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.25 
Дисципліна «Правове забезпечення діяльності підприємства », 8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1 

ЗМ 1. Поняття, предмет та метод підприємницького права.  

ЗМ 2. Джерела підприємницького права.  

ЗМ 3. Суб‘єкти підприємницької діяльності. Легалізація суб‘єктів 

підприємницької діяльності.  

ЗМ 4. Ліцензування підприємницької діяльності.  

ЗМ 5. Патентування та сертифікація підприємницької діяльності.  

ЗМ 6. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.  

Змістовий модуль 2 

ЗМ 7. Особливості припинення підприємницької діяльності.  

ЗМ 8. Договори у підприємницькій діяльності.  

ЗМ 9. Правове регулювання ринку фінансових послуг.  

ЗМ 10. Нормативно-правове регулювання монополізму та конкуренції у 

підприємницькій діяльності..  

ЗМ 11. Контроль за здійсненням підприємницької діяльності.  

ЗМ 12. Юридична відповідальність у підприємницькому праві 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

Результати 

Знати:  

- основи законодавства у сфері здійснення підприємницької діяльності;  

- основні елементи механізму правового регулювання підприємницької 

діяльності;  

- порядок та сутність легалізації суб‘єктів підприємницької діяльності;  

- види, порядок укладення ті підстави розірвання договорів;  

- ліцензування господарської діяльності;  

- особливості здійснення патентування та сертифікації підприємницької 

діяльності;  

- особливості юридичної відповідальності у сфері підприємницької діяльності. 

Уміти :  

- застосовувати чинне законодавство, аналізувати його недоліки;  

- приймати обґрунтовані рішення у сфері управління, організації 

підприємницької діяльності;  

- вирішувати проблемні ситуації;  

- застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань та 

конкретних професійних ситуацій.  



Мати навички:  

- користуватися нормативно-правовими актами щодо здійснення 

підприємницької діяльності. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13 - 26 51 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.26 
Дисципліна «Митна справа », 8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теорія митого регулювання та основи митної справи в 

Україні 

ЗМ 1. Вступ до митної справи 

ЗМ 2. Тарифні та нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 

ЗМ 3. Митні режими 

ЗМ 4. Митна вартість 

ЗМ 5. Оподаткування зовнішньоекономічних операцій 

Змістовий модуль 2. Практичні заходи щодо митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

ЗМ 6. Перевезення, зберігання і розпорядження товарами, що перебувають під 

митним контролем 

ЗМ 7. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через 

митний кордон фізичними особами 

ЗМ 8. Митне оформлення 

ЗМ 9. Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із 

застосуванням митної декларації 

ЗМ 10. Відповідальність за порушення митних правил 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

Результати 

Знати:  

 - теоретичні та організаційні засади митної справи; 

 - порядок переміщення товарів через митний кордон України порядок 

нарахування та стягнення податкових платежів, які виникають при переміщенні 

товарів через митний кордон України 

- порядок митного оформлення товарів;  

- відповідальність за порушення митних правил.  

Вміти: 

- здійснювати митне оформлення товарів;  

- нараховувати податки та збори які виникають при переміщенні товарів через 

митний кордон України;  

- обчислювати суми штрафних санкцій за порушення митних правил;  

- вирішувати дискусійні питання щодо митного законодавства, критично його 

осмислювати та розробляти пропозиції щодо його удосконалення. 

Мати навички нарахування та стягнення податкових платежів, які виникають при 

переміщенні товарів через митний кордон України. 



Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13 - 26 51 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 8 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.27 
Дисципліна «Економіка і організація міжнародних перевезень », 7 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Транспортні перевезення у зовнішньоекономічній діяльності 

ЗМ 1 Предмет, значення, завдання і структура викладання дисципліни 

―Міжнародні перевезення‖  

ЗМ 2 Транспортні операції у ЗЕД  

ЗМ 3 Транспортні умови контрактів купівлі-продажу 

ЗМ 4 Організація міжнародних перевезень водним транспортом  

ЗМ 5 Організація міжнародних перевезень автомобільним транспортом  

ЗМ 6 Організація міжнародних перевезень залізничним транспортом  

ЗМ 7 Організація міжнародних перевезень повітряним транспортом  

ЗМ 8 Організація міжнародних перевезень трубопровідним транспортом 

Змістовий модуль 2. Організаційні схеми міжнародних перевезень  

ЗМ 9 Міжнародні контейнерні перевезення  

ЗМ 10 Транзитні перевезення  

ЗМ 11 Транспортно-логістичні системи світу 

ЗМ 12 Ліцензування, страхування на транспорті  

ЗМ 13 Визначення ціни транспортних перевезень  

ЗМ 14 Україна в системі міжнародних перевезень 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

Результати 

Знати:  

-основи організації та методику розрахунку роботи автобусів на маршруті,  

-аналітичі та графічні методи розрахунку витрат на маршруті та основи 

оформлення супровідної документації. 

Вміти:  

- застосовувати методику розрахунків техніко-експлуатаційних показників 

роботи автобусів;  

- здійснювати формування статей витрат і їх обгрунтування;  

- узагальнювати загальні принципи державного регулювання транспортної 

діяльності в умова міжнародного автомобільного ринку 

Мати навички послідовного проведення розрахунку експлуатаційних витрат з 

урахуванням розподілу рухомого складу за видами і технологіями перевезень 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

165 32 - 32 101 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, екзамен. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 



рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 7 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.28 
Дисципліна «Логістика», 3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади логістики  

ЗМ 1. Сутність, мета та завдання логістики.  

ЗМ 2. Основні правила логістики та її функції.  

ЗМ 3. Логістичні потоки, види, їх характеристика.  

ЗМ 4. Логістичні операції та їх класифікація.  

ЗМ 5. Логістичні ланцюги та їх характеристика.  

ЗМ 6. Логістичні системи та їх характеристика.  

Змістовий модуль 2. Організація закупівель та забезпечення виробничої 

діяльності на підприємствах  

ЗМ 7. Основні завдання та функції логістики закупівель.  

ЗМ 8. Організація процесу вибору постачальника.  

ЗМ 9. Визначення основних показників замовлення.  

ЗМ 10. Сутність та завдання виробничої логістики.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

Результати 

Знати: 

 - основні логістичні поняття та визначення;  

- концептуальні основи та сфери використання логістики;  

- функціональні та інтегровані області логістики, особливості управління 

матеріальними потоками в них;  

- джерела виникнення логістичних витрат; - підходи до оцінки ефективності 

функціонування логістичної системи.  

Уміти:  

- уміння продемонструвати знання та розуміння основ планування й організації 

управління на підприємстві;  

- використовувати базові знання з логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях;  

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в сфері логістичного управління і управління 

ланцюгами постачань. 

Мати навички:  

- визначати продуктивність, результативність та ефективність логістичної 

діяльності підприємства;  

- аналізувати економічні проблеми і процеси, які відбуваються в суспільстві, 

прогнозувати можливий їх розвиток;  

- характеризувати основні положення концепцій управління ланцюгами 

поставок; - уміння користуватися нормативно-правими актами у сфері економіки, 



використання основних положень міжнародних конвенцій, угод тощо, до яких 

приєдналась Україна.  

- здатність аналізувати економічні проблеми і процеси, які відбуваються в 

суспільстві, прогнозувати можливий їх розвиток у майбутньому;  

- здатність використовувати нормативно-правові документи у господарській 

діяльності;  

- здатність працювати в команді, готовність до міжособистісної взаємодії;  

- здатність працювати у міжнародному контексті;  

- здатність виявляти ініціативу, генерувати нові ідеї (креативність) 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 3 семестрі 

 

Вибіркові дисципліни 

4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів 

діяльності 

1. Блок МЕ (освітня програма "Міжнародна економіка") 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 01 

Дисципліна «Європейська інтеграція»,  3 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади європейської інтеграції. 

ЗМ 1. Еволюція інтеграційної моделі ЄС. 

ЗМ 2. Консолідований бюджет ЄС. 

ЗМ 3. Горизонтальні політики ЄС. Інтеграція регіонального та соціального 

розвитку. 

ЗМ 4. Горизонтальні інтеграції ЄС. Конкурентна та податкова політика. 

ЗМ 5. Секторальні політики Європейського Союзу. Промислова та технологічна 

інтеграція. 

Змістовий модуль 2. Європейський Союз у світовій політиці. 

ЗМ 6. Секторальні політики Європейського Союзу.  

Енергетична політика. Транспортна політика. 

ЗМ 7. Секторальні політики Європейського Союзу. САП.  

Політика щодо рибальства. 

ЗМ 8. Політика захисту прав громадян. 

ЗМ 9. Зовнішні інтеграції Європейського Союзу. 

ЗМ 10. Інтеграційна стратегія України з ЄС. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 



аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

СК16. Здатність здійснювати аналіз міжнародної економіки як системного 

комплексу взаємовідносин субєктів та процесів регіоналізації світогосподарських 

звязків із використанням сучасних інформаційних технологій. 

СК 17. Здатність приймати обгрунтовані управлінськи рішення щодо визначення 

пріоритетних напрямів розвитку та організації міжнародної економічної 

діяльності на макро- мезо- та мікрорівнях. 

Результати 

Знати: 

-зміст економічної системи та її основні структурні елементи; 

-сучасні тенденції розвитку світогосподарських зв'язків; 

-визначення суті, механізмів та інструментів регулювання горизонтальної 

політики ЄС і основних напрямів їх імплементації в економічну модель України; 

 -складання, процедур затвердження та виконання бюджету Європейського 

Союзу; 

 -правила роботи з документами Євросоюзу в економічних галузях.  

Уміти:  

-виявляти сутнісні характеристики, формат та механізми реалізації секторальних 

політик ЄС та можливості співучасті України в реалізації спільних проектів у 

селективних галузях; 

-визначати особливості реалізації зовнішніх політик Європейського Союзу та 

політик захисту прав громадян; виявлення напрямів конвергенції України з ЄС; 

Мати навички: 

-виявлення особливостей еволюції інтеграційної моделі ЄС та засвоєння  правил, 

норм та інших форм регулювання в межах Митного Союзу, Спільного ринку, 

Економічного і Монетарного союзів ЄС; 

-аналізувати та оцінити економічну політику країни та визначити тенденції 

світової економіки; 

-використовувати набуті знання та уміння у практичній професійній діяльності. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 32  16 87 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 3 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 02 

Дисципліна « Міжнародний економічний аналіз », 7 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні питання міжнародного економічного 

аналізу. 

ЗМ1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб'єкти. 

ЗМ 2. Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні. 

ЗМ 3. Економічна безпека за умов відкритої економіки. 

ЗМ 4. Міжнародні економічні зв'язки в українській історії: ретроспектива та 

сучасність. 

Змістовий модуль 2. Міжнародний економічний аналіз діяльності на рівні країн, 

регіонів, галузей. 

ЗМ 5. Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі. 

ЗМ 6. Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви 

співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі. 

ЗМ 7. Торгово-коопераційні відносини та інтеграційний режим України з 

країнами СНД. 

ЗМ 8. Чорноморський вектор міжнародної економічної діяльності. 

ЗМ 9. Міжнародна економічна діяльність у вимірах глобальних стратегій. 

Компетентності 
ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 



ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК16. Здатність здійснювати аналіз міжнародної економіки як системного 

комплексу взаємовідносин субєктів та процесів регіоналізації світогосподарських 

звязків із використанням сучасних інформаційних технологій. 

СК 17. Здатність приймати обгрунтовані управлінськи рішення щодо визначення 

пріоритетних напрямів розвитку та організації міжнародної економічної 

діяльності на макро- мезо- та мікрорівнях. 

СК18. Здатність застосовувати базові знання аналізу теорій засобів та 

інструментів реалізації валютних, кредитних і фінансових  відносин. 

Результати 

Знати: 

-зміст економічної системи та її основні структурні елементи; 

-сучасні тенденції розвитку світогосподарських зв'язків; 

-теоретичні основи функціонування світового господарства; 

-основні засади здійснення міжнародних економічних відносин 

вивчення теоретичних основ міжнародної економічної діяльності; 

-ознайомлення студентів з основними формами міжнародного торговельного та 

інвестиційного співробітництва; 

Уміти:  

-визначати сутності та особливості міжнародної економічної діяльності на 

сучасному етапі; 

-функціонування міжнародної валютно – фінансової системи; 

-використовувати набуті знання при вивченні інших економічних дисциплін 

навчального плану; 

Мати навички: 

-аналізувати та оцінювати економічну політику країни та визначати тенденції 

світової економіки. 

 -розуміти  особливості та завдання регулювання міжнародної економічної 

діяльності; 

-визначати особливості та характер сучасних інтеграційних процесів, участі в 

них України. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 32  72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік   у  7 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 03 

Дисципліна « Економіка зарубіжних країн та світові ринки ресурсів», 7 

семестр 

Зміст Змістовий модуль 1. Місце і роль національних економік в світовій економіці. 



ЗМ1. Економіка зарубіжних країн, її сутність та процес формування . 

ЗМ 2. Ресурсний потенціал світової економіки.  

ЗМ 3. Механізм світової економіки . 

ЗМ 4. Економіка індустріально розвинутих країн.  

ЗМ 5. Середні і малі країни з розвинутою ринковою економікою . 

ЗМ 6. Країни, що розвиваються. Загальна характеристика господарського 

розвитку.  

Змістовий модуль 2. Формування та функціонування світових ринкув ресурсів 

ЗМ 7. Теоретичні основи світового ринку ресурсів. 

ЗМ 8. Характеристика ключових сегментів світового ринку. 

ЗМ 9. Інтеграція України до світового ринку. 

Компетентності 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 

пропозиції, зайнятості та безробіття. 

СК16. Здатність здійснювати аналіз міжнародної економіки як системного 

комплексу взаємовідносин субєктів та процесів регіоналізації світогосподарських 

звязків із використанням сучасних інформаційних технологій. 

СК 17. Здатність приймати обгрунтовані управлінськи рішення щодо визначення 

пріоритетних напрямів розвитку та організації міжнародної економічної 

діяльності на макро- мезо- та мікрорівнях. 

СК18. Здатність застосовувати базові знання аналізу теорій засобів та 

інструментів реалізації валютних, кредитних і фінансових  відносин. 

Результати 

Знати:  

-основні закономірності та напрямки розвитку ринкової світової економіки на 

макро- та мікроекономічному рівнях; 

-бути обізнаним з сучасним станом розвитку провідних країн світу та основними 

тенденціями на перспективу;  

-цілісне уявлення про розвиток світогосподарських зв’язків і оцінювати корінні 

проблеми на рівні теорії та практики;  

Уміти:  

-аналізувати тенденції розвитку економіки окремих країн; 

орієнтуватися в багатоманітних регіональних особливостях світового ринку; 

відслідковувати зміни в розвитку інтеграційних процесів і на такій основі 

визначати нові тенденції та місце країни в них; 

розробляти і здійснювати комплексні заходи щодо інтегрування України у 

світовий економічний простір.  

Мати навички: 

 -аналізувати та оцінювати економічну політику країн та визначати тенденції 

розвитку світової економіки та світових ринків ресурсів. 

 -розуміти  особливості та завдання регулювання міжнародної економічної 

діяльності; 

-визначати особливості та характер сучасних інтеграційних процесів, участі в 

них України. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16  32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 7 семестрі 

 



Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 04 

Дисципліна « Міжнародне економічне право», 5 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи міжнародного економічного права. 

ЗМ 1. Основні поняття та загальні інститути міжнародного економічного права. 

Поняття, сутність і система сучасного міжнародного економічного права. Історія 

виникнення міжнародного економічного права та становлення сучасного 

міжнародного економічного права.   

ЗМ 2. Суб‘єкти міжнародного економічного права. Міжнародно-правове 

визнання. Правонаступництво у міжнародному праві. 

ЗМ 3. Джерела міжнародного економічного права. Норми міжнародного 

економічного права та їх реалізація. Співвідношення міжнародного і 

внутрішньодержавного права.  

ЗМ 4. Основні принципи міжнародного економічного права. Мирні засоби 

розв'язання міжнародних спорів. Відповідальність у міжнародному праві. 

Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю.  

 Змістовий модуль 2. Особливості та характеристика правових відносин  

ЗМ 5. Територія і міжнародне економічне право. Право зовнішніх зносин. 

Дипломатичне та консульське право. 

ЗМ 6. Право міжнародних договорів. Право міжнародних організацій. Право 

Європейського Союзу. 

ЗМ 7. Міжнародне морське право. Міжнародне повітряне право. Міжнародне 

космічне право. 

ЗМ 8. Міжнародне гуманітарне право. Права людини і міжнародне право.   

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК16. Здатність здійснювати аналіз міжнародної економіки як системного 

комплексу взаємовідносин субєктів та процесів регіоналізації світогосподарських 

звязків із використанням сучасних інформаційних технологій. 

СК 17. Здатність приймати обгрунтовані управлінськи рішення щодо визначення 

пріоритетних напрямів розвитку та організації міжнародної економічної 

діяльності на макро- мезо- та мікрорівнях. 

СК18. Здатність застосовувати базові знання аналізу теорій засобів та 

інструментів реалізації валютних, кредитних і фінансових  відносин. 

Результати 

Знати: 

-поняття, предмет та систему міжнародного економічного права;  

- основні принципи та джерела міжнародного економічного права, 

особливостях змісту та застосування міжнародно-правових норм та їх 

реалізації ;  

-  методи правового регулювання міжнародних відносин, в тому числі 

мирні засоби розв'язання міжнародних спорів;  

-  право зовнішніх зносин;  

-  право міжнародних організацій та Європейського Союзу;  

-  міжнародне морське, повітряне, космічне;  

-  міжнародне гуманітарне право;  

-  міжнародне економічне право.  
Уміти:  

-користуватися джерелами міжнародного економічного права; 

застосовувати міжнародно-правові норми, нормативно-правові акти 

України та інших країн до регулювання міжнародних відносин. 



Мати навички: 

- з укладання зовнішньоекономічних угод, використовуючи програмне 

забезпечення та інформаційно-комунікативні технології.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16  16 88 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у  5 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 05 

Дисципліна «Облік у зарубіжних країнах» ,  7 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти обліку у зарубіжних країнах. 

ЗМ 1. Формування та функціонування національних і міжнародних систем 

обліку. 

ЗМ 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація в різних країнах. 

ЗМ 3. Міжкраїнові особливості обліку грошових коштів та короткострокових 

фінансових інвестицій. 

ЗМ 4. Міжнародна специфіка обліку розрахунків з дебіторами. 

ЗМ 5. Особливості обліку довгострокових активів на підприємствах зарубіжних 

країн. 

Змістовий модуль 2. Практика обліку фінансових операцій в зарубіжних країнах. 

ЗМ 6. Облік фінансових інвестицій і консолідована звітність у міжнародному 

бізнесі. 

ЗМ 7. Облік короткострокових зобовязань та його міжкраїнові відмінності.  

Політика щодо рибальства. 

ЗМ 8. Зарубіжна практика обліку довгострокових зобовязань. 

ЗМ 9. Облік власного капіталу та розподіл прибутку в зарубіжних корпораціях та 

партнерствах. 

ЗМ 10. Управлінський облік у зарубіжних країнах. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК 17. Здатність приймати обгрунтовані управлінськи рішення щодо визначення 

пріоритетних напрямів розвитку та організації міжнародної економічної 

діяльності на макро- мезо- та мікрорівнях. 

СК18. Здатність застосовувати базові знання аналізу теорій засобів та 

інструментів реалізації валютних, кредитних і фінансових  відносин 

Результати 

Знати: 

-методи аналізу фінансового положення фірми за даними фінансової звітності;  

-склад і характеристику міжнародних бухгалтерських стандартів;  

-засвоїти загальні методологічні основи побудови бухгалтерського обліку у 

зарубіжних країнах;  

Уміти:  



-навчитися узагальнювати досвід організації ведення фінансового та 

управлінського обліку в економічно-розвинених країнах;  

-дати характеристику основних принципів і систем обліку;  

-опанувати сучасну техніку ведення обліку на підприємствах різних 

організаційно-правових форм;  

Мати навички:  

-  обліку на підприємствах різних організаційно-правових форм; 

-  застосовувати певні принципи обліку і оподаткування зовнішньоекономічних 

операцій та специфіки його ведення;  

- аналізувати та інтерпретувати облікову інформацію в економічно-розвинених 

країнах 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен    у   7 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 06 

Дисципліна «Міжнародні фінанси»,  8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації та функціонування світової 

фінансової системи. 

ЗМ1. Міжнародні фінанси і світовий фінансовий ринок.  

ЗМ 2. Валютні відносини в системі міжнародних фінансів і форма їх організації . 

ЗМ 3. Валюта, валютний курс і валютні операції.  

ЗМ 4. Валютний ринок: поняття, функції, види, учасники . 

Змістовий модуль 2. Функціонування грошово-кредитної системи у світі. 

ЗМ 5. Форми міжнародних розрахунків.  

ЗМ 6. Міжнародний кредит як економічна категорія.  

ЗМ 7. Баланси міжнародних розрахунків.  

ЗМ 8. Міжнародні валютно-кредитні організації . 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

СК 17. Здатність приймати обгрунтовані управлінськи рішення щодо визначення 

пріоритетних напрямів розвитку та організації міжнародної економічної 

діяльності на макро- мезо- та мікрорівнях. 

СК18. Здатність застосовувати базові знання аналізу теорій засобів та 

інструментів реалізації валютних, кредитних і фінансових  відносин. 

Результати 

Знати: 

-основи економічних категорій, закономірностей розвитку,  

-основних принципів і форм організації міжнародних фінансів; уміння  



Уміти:  

-здійснювати валютні операції і міжнародні розрахунки, -оцінювати стан 

міжнародних валютних, кредитних ринків,  

-виявляти сучасний стан і тенденції розвитку міжнародних фінансових; 

Мати навички: 

-проведення розрахунків по валютних операціях, міжнародних розрахунків по 

імпортно-експортних операціях,  

-управління валютними ризиками,  

-залучення і розміщення тимчасово-вільних грошових коштів на міжнародному 

ринку капіталу.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13  13 64 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у  8 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 07 

Дисципліна «Фінансовий менеджмент»,  8 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту. 

ЗМ 1. Сутність фінансового менеджменту. 

ЗМ 2. Система забезпечення фінансового менеджменту. 

ЗМ 3. Формування прибутку і грошових потоків підприємства.  

ЗМ 4. Фінансові ризики.  

ЗМ 5.Функції фінансового менеджменту. 

ЗМ 6. Визначення вартості грошей у часі. 

ЗМ 7. Вартість капіталу підприємства. 

Змістовний модуль 2. Практика фінансового менеджменту. 

ЗМ 8. Управління середньою вартістю капіталу господарського товариства.  

ЗМ 9. Управління інвестиціями. 

ЗМ 10. Управління грошовими потоками. 

ЗМ 11. Управління запасами. 

ЗМ 12. Управління дебіторською заборгованістю 

ЗМ 13. Аналіз фінансових звітів. 

ЗМ 14. Антикризове фінансове управління.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

СК 17. Здатність приймати обгрунтовані управлінськи рішення щодо визначення 

пріоритетних напрямів розвитку та організації міжнародної економічної 

діяльності на макро- мезо- та мікрорівнях. 



СК18. Здатність застосовувати базові знання аналізу теорій засобів та 

інструментів реалізації валютних, кредитних і фінансових  відносин. 

Результати 

Знати: 

– новітню економічну інформацію, наукові школи та точки зору на методи 

управління фінансами підприємства;  

– цілі, принципи, методи, загальні та специфічні функції фінансового 

менеджменту; 

– методи управління реальними і фінансовими інвестиціями; 

– вимоги до прийняття планових рішень в галузі управління грошовими 

потоками;  

– процес управління дебіторсько-кредиторською заборгованістю в конкретних 

виробничих ситуаціях; 

– методи оптимізації структури капіталу господарського товариства; 

– процес вибору і обґрунтування дивідендної політики акціонерного товариства;  

– основні етапи розробку плану фінансової санації підприємства 

Уміти:  

- працювати з новітньою економічною і фінансовою інформацією, її 

систематизувати, аналізувати, порівнювати різні школи і робити самостійні 

висновки;  

– користуватися програмними продуктами для управління фінансовою 

діяльністю підприємства;  

– організовувати проектну команду по розробці інвестиційної програми і 

взаємодію її учасників;  

– формувати портфель реальних інвестиційних проектів і здійснювати відбір їх 

для реалізації;  

– обґрунтувати методику управління структурою капіталу залежно від стану 

зовнішнього та внутрішнього середовища;  

– розробляти бюджет інвестиційної програми; 

– аналізувати платоспроможність підприємства, виявляти загрози  

виникнення кризових ситуацій в фінансовій діяльності підприємства; 

– формувати кредитну політику підприємства і оцінювати економічну  

доцільність виконання замовлень клієнтів; 

– застосовувати методи рефінансування дебіторської заборгованості для  

прискорення розрахунків; 

– оптимізувати розмір запасів з позиції економії коштів на їх створення і  

зберігання; 

– вибирати моделі фінансування необоротних і оборотних активів  

підприємства; 

– попереджати ризик втрат платоспроможності підприємством шляхом  

бюджетування руху грошових коштів; 

– управляти тимчасово вільними грошовими коштами, портфелем  

фінансових інвестицій; 

– виявляти ознаки латентної та локальної криз на підприємстві і  

формувати пакет заходів щодо їх подолання; 

– розробляти план фінансової санації господарського товариства.  

Мати навички: 

-продемонструвати знання та розуміння основних понять та категорій 

фінансового менеджменту; 

- застосовувати структурні елементи науки про управління фінансовою 

діяльністю: поняття, категорії, принципи, постулати, правила, досвід;  

- розробити бюджет інвестиційної програми господарського товариства;  

-  здатність розробити ефективну дивідендну політику;  

-  уміння управляти грошовими потоками для забезпечення 

конкурентоспроможності, формувати бюджет руху грошових коштів 

підприємства для забезпечення його платоспроможності;  

- здатність сформувати кредитну політику господарського товариства з 

урахуванням кредитоспроможності клієнтів; 

- уміння приймати рішення в умовах фінансової кризи.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13  26 51 

Форми СРС Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 



Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік  у 8  семестрі 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 08 

Дисципліна «Міжнародний бізнес», 7 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1.  Міжнародне середовище бізнесу на сучасному етапі 

розвитку світової економіки. 

ЗМ 1. Глобалізація економіки і управління міжнародним бізнесом. 

ЗМ 2. Міжнародне середовище бізнесу.  

ЗМ 3. Організаційно-правові форми міжнародного бізнесу.  

ЗМ 4. Інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу. 

Змістовий модуль 2. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій. 

ЗМ 5. Стратегічне планування в міжнародних фірмах. Стратегія та координація у 

міжнародному бізнесі. 

ЗМ 6. Організація міжнародного бізнесу. 

ЗМ 7. Технологічна політика міжнародних корпорацій. 

ЗМ 8. Етика в міжнародному бізнесі. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК 17. Здатність приймати обгрунтовані управлінськи рішення щодо визначення 

пріоритетних напрямів розвитку та організації міжнародної економічної 

діяльності на макро- мезо- та мікрорівнях. 

СК18. Здатність застосовувати базові знання аналізу теорій засобів та 

інструментів реалізації валютних, кредитних і фінансових  відносин. 

Результати 

Знати: 

-сутність глобалізації економіки і управління міжнародним бізнесом; 

-особливості міжнародного середовища бізнесу; 

-організаційно-правові форми міжнародного бізнесу; 

-особливості інтеграціоналізації малого та середнього бізнесу; 

-стратегію планування в міжнародних корпораціях; 

-технологію міжнародних інвестицій; 

-управління персоналом у міжнародних фірмах. 

Уміти:  

-визначити основні напрямки розвитку глобалізації економіки і управління 

міжнародним бізнесом; 

-аналізувати міжнародне середовище бізнесу на сучасному розвитку світової 

економіки; 

-проводити аналіз організаційно-правових форм міжнародного бізнесу; 

Мати навички: 

 -розробити стратегію планування українського підприємства учасника 

міжнародного бізнесу; 

-оцінювати можливості здійснення міжнародних операцій з точки зору її змісту, 



правового регулювання, економічної доцільності та комерційної ефективності. 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у  7 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 09 

Дисципліна « Формування бізнес-моделей компаній», 6 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи створення бізнес-моделей. 

ЗМ 1. Сучасні концепції організаційного розвитку та процесний підхід до 

управління. 

ЗМ 2. Теоретичні основи бізнес-процесів. 

ЗМ 3. Бізнес-ідея і процес її реалізації в компанії. 

ЗМ 4. Основи моделювання бізнес-процесів на сучасних підприємствах. 

Змістовий модуль 2. Створення і використання бізнес-моделей. 

ЗМ 5. Бізнес-моделі компаній. 

ЗМ 6. Управління якістю бізнес-моделей. 

ЗМ 7 Середовище і фінансування бізнес-моделей. 

ЗМ 8 Бенчмаркінг. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК16. Здатність здійснювати аналіз міжнародної економіки як системного 

комплексу взаємовідносин субєктів та процесів регіоналізації світогосподарських 

звязків із використанням сучасних інформаційних технологій. 

СК 17. Здатність приймати обгрунтовані управлінськи рішення щодо визначення 

пріоритетних напрямів розвитку та організації міжнародної економічної 

діяльності на макро- мезо- та мікрорівнях. 

СК18. Здатність застосовувати базові знання аналізу теорій засобів та 

інструментів реалізації валютних, кредитних і фінансових  відносин. 

Результати 

Знати: 

-сутність та зміст формування бізнес-моделей; 

-принципи і функції формування бізнес-моделей; 

-основні напрями формування бізнес-моделей; 

-шляхи побудови бізнес-моделей організації. 

Вміти:  

-отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань 

програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручник, 

навчальний посібник, періодичні видання, Інтернет та ін.); 



-ефективно організовувати свій робочий час; 

-працювати в команді; 

-здійснювати ефективні міжособистісні комунікації; 

-застосовувати знання з формування бізнес-моделей у професійній діяльності в 

сучасних організаціях; 

-перекладати реальний світ комерційної діяльності на мову бізнес-моделювання; 

-отримати найбільш точне уявлення про світ комерційної діяльності та його 

істотні властивості і передбачити майбутні події; 

-творчо і нестандартно мислити 

Мати навички здійснення процесу формування бізнес-моделі підприємства 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 32  42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік    у  6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 10 

Дисципліна «Зовнішньо-економічна діяльність»,  6 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

ЗМ 1 Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

ЗМ 2 Основні напрямки і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства в Україні. 

ЗМ 3 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

ЗМ 4 Зовнішньоекономічні контракти: види, структура, зміст та забезпечення 

договірних зобов‘язань. 

ЗМ 5 Ціноутворення у зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Цінові, 

валютні, фінансові умови контракту.  

Змістовий модуль 2. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

ЗМ 6 Зовнішньоторговельні операції. 

ЗМ 7 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

ЗМ 8 Ризики у зовнішньоекономічної діяльності підприємства та їх страхування. 

ЗМ 9 Інвестиції у зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

ЗМ 10 Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Компетентності 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК 17. Здатність приймати обгрунтовані управлінськи рішення щодо визначення 

пріоритетних напрямів розвитку та організації міжнародної економічної 

діяльності на макро- мезо- та мікрорівнях 

Результати 

Знати: 

-  ключові поняття зовнішньоекономічної діяльності підприємства;  

-  форми організації, методи регулювання, теоретико-методологічні та емпіричні 

підходи до аналізу та управління основними процесами, що здійснюються 



вітчизняними підприємствами на зовнішніх ринках;  

-  аспекти ціноутворення у ході здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства;  

-  методи оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

Уміти:  

- досліджувати зовнішньоторговельні угоди;  

-  оцінювати особливості укладання та виконання зовнішньоторговельних 

контрактів;  

-  самостійно обґрунтовувати ціноутворення у ході здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства;  

-  використовувати і застосовувати знання, набуті у процесі вивчення дисципліни, 

у майбутній роботі та житті. 

Мати навички: 

 - засвоєння майбутніми фахівцями теоретичних основ зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства і набуття практичних навичок роботи у сфері 

міжнародних економічних відносин за ринкових умов господарювання  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 32  32 71 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у  6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 11 

Дисципліна «Міжнародна економічна діяльність України»,  7 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини. 

ЗМ 1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб'єкти. 

ЗМ 2. Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні. 

ЗМ 3. Економічна безпека за умов відкритої економіки. 

ЗМ 4. Міжнародні економічні зв'язки в українській історії: ретроспектива та 

сучасність. 

Змістовий модуль 2. Міжнародне співробітництво, інтеграція та глобалізація. 

ЗМ 5. Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі. 

ЗМ 6. Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви 

співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі. 

ЗМ 7. Торгово-коопераційні відносини та інтеграційний режим України з 

країнами СНД. 

ЗМ 8. Чорноморський вектор міжнародної економічної діяльності. 

ЗМ 9. Міжнародна економічна діяльність у вимірах глобальних стратегій. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 



СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК16. Здатність здійснювати аналіз міжнародної економіки як системного 

комплексу взаємовідносин субєктів та процесів регіоналізації світогосподарських 

звязків із використанням сучасних інформаційних технологій. 

СК 17. Здатність приймати обгрунтовані управлінськи рішення щодо визначення 

пріоритетних напрямів розвитку та організації міжнародної економічної 

діяльності на макро- мезо- та мікрорівнях. 

Результати 

Знати: 

-зміст економічної системи та її основні структурні елементи; 

-сучасні тенденції розвитку світогосподарських зв'язків; 

-теоретичні основи функціонування світового господарства; 

-основні засади здійснення міжнародних економічних відносин 

-теоретичні основи міжнародної економічної діяльності; 

-основні форми міжнародного торговельного та інвестиційного співробітництва; 

-особливості та характер сучасних інтеграційних процесів, участі в них України. 

Уміти:  

-визначати сутності та особливостей міжнародної економічної діяльності на 

сучасному етапі; 

-функціонування міжнародної валютно – фінансової системи; 

-використовувати набуті знання та уміння у практичній професійній діяльності і 

в наукових дослідженнях. 

Мати навички: 

 -аналізувати та оцінювати економічну політику країни та визначати тенденції 

світової економіки. 

 -розуміти  особливості та завдання регулювання міжнародної економічної 

діяльності; 

-визначати особливості та характер сучасних інтеграційних процесів, участі в 

них України. 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 32  32 26 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у  7 семестрі 



 





 



 

 

ПЕРЕДМОВА  

 

Освітньо-професійна програма «Управління персоналом  та економіка праці» є 

нормативним документом, який регламентує нормативні компетентності, 

кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів у 

галузі 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка 

Освітньо-професійна програма «Управління персоналом  та економіка праці» 

заснована на компетентністному підході підготовки спеціаліста у галузі 05 Соціальні та 

поведінкові науки спеціальності 051 Економіка. 

 

РОЗРОБЛЕНО 

 

Робочою групою навчально-методичної комісії спеціальності 051 «Економіка» 

Національного транспортного університету у складі: 

Козак Людмила Степанівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач 

кафедри «Економіка» Національного транспортного університету; 

Гречан Алла Павлівна, доктор економічних наук, професор, кафедри 

«Економіка» Національного транспортного університету; 

Бондаренко Євген Валентинович, доктор економічних наук, професор, кафедри 

«Економіка» Національного транспортного університету; 

Бондар Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри 

«Економіка», декан факультету «Економіка та право» Національного транспортного 

університету; 

Клименко Ірина Станіславівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

«Економіка» Національного транспортного університету; 

 

 

Проект освітньо-професійної програми погоджений з вченою радою факультету, 

схвалений Науково-методичною радою, обговорений та схвалений на засіданні Вченої 

ради Національного транспортного університету 

 

Протокол № 5 від 31 травня 2018 р. 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 
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Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Національного транспортного 

університету. 
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1.Профіль 

Освітньо-професійної  програми «Управління персоналом  та економіка праці»  

зі спеціальності 051 Економіка  

1.Загальна інформація 
Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Національний транспортний університет 

Факультет транспортного будівництва 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою оригіналу 

Перший (бакалаврський) 

Бакалавр з економіки 

Офіційна назва освітньої 

програми 
Управління персоналом  та економіка праці 

Тип диплому та обсяг освітньої 

програми 

Тип диплому - одиничний ступінь,  

обсяг освітньої програми 240 кредитів ЕКТС,  

термін навчання три роки десять місяців  

Наявність акредитації Спеціальність 051 Економіка акредитована МОН України, 

Сертифікат про акредитацію: Серія АЕ № 636091  
Рішення про видачу  ліцензії: Акредитаційної комісії від 

27.01.2015 р., протокол №114 (наказ МОН України від 06.02.2015 

№ 133 л) 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA- перший цикл  
QF-LLL- 6 рівень 

Передумови Попередня освіта - повна загальна середня освіта, або наявність 

освітньо-професійного рівня молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста). 

Обмеження щодо форм навчання відсутні 

Мова викладання українська 

Термін дії освітньої програми Термін дії освітньої програми – до наступної акредитації 

Інтернет – адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

www.ntu.edu.ua 

2.Мета освітньої програми 
Надати освіту в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка з 

широким доступом до працевлаштування. Забезпечити теоретичну та практичну підготовку 

висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних 

завдань та обов‘язків прикладного характеру в галузі 051 Економіка, здатності до виробничої і 

наукової діяльності, підготувати студентів із особливим інтересом до певних галузей будівництва 

для подальшого навчання. 

3.Характеристика освітньої програми 
Предметна область,  

(галузь знань, 

спеціальність, 

освітня програма) 

 05 Соціальні та поведінкові науки  спеціальності  

051 Економіка   

Освітньо-професійна програма Управління персоналом  та економіка праці 

Орієнтація 

освітньої програми 

Професійна; основна орієнтованість програми – практична; спрямованість програми 

- прикладна, практична. 

Основний фокус 

освітньої програми  

Узагальнений об‘єкт професійної діяльності – діяльність з організації та 

функціонування підприємств транспортну, менеджменту парків транспортних 

засобів, складування, вантажоперероблення, виконання замовлень, проектування 

логістичних мереж, управління запасами, планування постачань/попиту, а також 

менеджменту логістичних провайдерів, які залучаються ззовні. 

Об‘єкт професійної діяльності за освітньо-професійною програмою «Управління 

персоналом  та економіка праці»  направлена на підготовку 

висококваліфікованих фахівців, здатних до практичної діяльності при 

здійсненні  управління персоналом на основі набутих професійних 

компетентностей. 
Особливості 

програми 

Забезпечити ефективне управління комерційних і некомерційних організацій, 

органів державної влади та місцевого самоврядування, інституцій громадянського 

суспільства, громадських об‘єднань, науково-освітніх установ. 

4 Придатність випускників до працевлаштування  

http://www.ntu.edu.ua/


та подальшого навчання 
Придатність до 

працевлаштування 
Випускники, які здобудуть ступінь бакалавра за спеціальністю 
051«Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом  та 

економіка праці», отримають кваліфікацію Бакалавр з економіки та 

зможуть працювати на підприємствах у відділах розвитку персоналу, 

управління  персоналом, організації праці та заробітної плати підприємств, 

організацій та установ, в органах місцевого самоврядування.  

Бакалаври з економіки за освітньою програмою «Управління персоналом  

та економіка праці» згідно з класифікатором професій ДК 003:2010 

(чинним з 01.03.2015 р., станом на 26.10.2017 р). зможуть обіймати такі 

первинні посади: 

економістів з праці,  економістів з планування,  економістів-демографів, 

професійних агентів із зайнятості рекрутингових агентств, кадрових 

бухгалтерів і аудиторів, фахівців з питань соціального захисту населення. 
Подальше навчання Випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть продовжувати 

навчання за спеціальностями, ознаки яких закладаються в навчальних планах 

бакалаврських програм, починаючи з другого-третього курсів навчання, на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти (програма третього циклу FQ-EHEA, 7 рівня 

EQF-LLL та 7 рівня НРК) у навчальних закладах відповідного рівня акредитації. 

5.Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 

Лекції, практичні заняття, виконання курсових робіт, дослідницькі лабораторні 

роботи, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та 

конспектів лекцій, консультації зі викладачами, проходження практики на 

профільних підприємствах та в науково-дослідних установах, підготовка 

бакалаврської кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання Методи та критерії оцінювання узгоджені з результатами навчання і з видами 

навчальної діяльності. Методи оцінювання - екзамени, тести, практика, контрольні, 

курсові та дипломні роботи, тощо. Формативні (вхідне тестування та поточний 

контроль): тестування знань або умінь; звіти про лабораторні роботи; аналіз текстів 

або даних; звіти про практику; частини дипломного проекту. Сумативні 

(підсумковий контроль): екзамен (письмовий або у відкритій тестовій формі); залік 

(за результатами формативного контролю), бакалаврська кваліфікаційна робота. 

6.Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв‘язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 
Фахові 

(спеціальні)компе

тентності 

спеціальності 

(СК) 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 



теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій 

для обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 

пропозиції, зайнятості та безробіття. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій 

та установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності. 
Фахові 

(спеціальні)компе

тентності 

освітньої 

програми 

 «Управління 

персоналом  та 

економіка праці» 

 СК16. Здатність використовувати знання, уміння й практичні навички  

в галузі єкономіки праці та соціально трудових відносин, нормування, 

 організації, фізіології та психології праці для підвищення ефективності  

управління персоналом підприємства 

СК17. Здатність визначати соціально-економічну ефективність організації  

праці, регулювання трудових процесів, управління персоналом та  

комплексного проектування праці 

СК18. Здатність аналізувати та планувати показники з праці, виявляти  

міжнародні тенденції в організації праці, застосовувати методи  

формування, викориcтання та регулювання трудового потенціалу прaці. 
 

 

7. Програмні результати навчання 
 

Загальні 

програмні 

результати 

навчання за 

освітньою 

програмою  (РН) 

За загальними та загально-професійними компетентностями: 
РН1. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 

концепції мікро- та макроекономіки. 

РН2. Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей 

функціонування економічних систем. 

РН 3. Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння 

логіки прийняття господарчих рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).  

РН 4. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності. 

РН 5. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної 

науки. 

РН 6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач.  

РН 7. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 



економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

РН 8. Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати структуру 

зайнятості та безробіття. 

РН 9.   Проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх діяльності. 

РН 10. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових  відносин. 

РН 11. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв‘язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РН 12. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники. 

РН 13. Вміти працювати як самостійно, так і в команді. 

РН 14. Виконувати дослідження за встановленим замовленням. 

РН 15. Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

РН 16. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

РН 17. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та 

аналітичних текстів з економіки. 

РН 18. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем 

в однієї або декількох професійних сферах. 

РН 19. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. 

РН 20. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань,  підготовки та представлення аналітичних звітів.  

РН 21. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

РН 22. Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб‘єктів. 

РН 23. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із 

новими об‘єктами, та у невизначених умовах. 

РН 24. Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, 

бути критичним і самокритичним. 

РН 25. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі 

етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та міжкультурних 

відмінностей людей. 

За спеціалізовано-професійними компетентностями: 

освітня програма «Управління персоналом  та економіка праці» 

РН 26. Опануванняя методами управління персоналом, аудиту персонала, 

нормування стимулювання та ефективної організації праці різних категорій 

працівників 

 РН 27. Уміння визначати важливі економічні показники – собівартість 

виробництва,  затрати праці, прибутковість проектів; контролювати 

взаєморозрахунки з контрагентами; розподіляти бюджет. 

РН 28. Уміння працювати із сучасним програмним забезпеченням економічної 

діяльності: 1С:Бухгалтерія, Aris, Audit Expert, MicrosoftExcel, Microsoft Project, 

Matlab та ін. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 

забезпечення 

Підготовку бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної 

програми «Управління персоналом  та економіка праці» здійснюють одинадцять 

кафедр університету. Реалізація освітньої програми забезпечується науково 

педагогічними працівниками НТУ. Загальна кількість викладачів, які ведуть лекційні, 

практичні та лабораторні заняття, складає 74 особи. Частка науково-педагогічних 

працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують 

викладання лекційних годин циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін 

навчального плану спеціальності (% від кількості годин) складає:- всього – 100%; - у 

тому числі на постійній основі – 100%; Частка науково-педагогічних працівників з 



науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 

годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) 

складає: - всього – 100%; - у тому числі на постійній основі – 100%; - з них: докторів 

наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів враховано до 

0,5 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному 

навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) 

підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України) 

– 20,0 %. 

Матеріал

ьно – технічне 

забезпечення 

В навчанні використовуються сучасні комп‘ютерні засоби та програмне 

забезпечення. В НТУ функціонують 16 мультимедійних комп‘ютерних класів, які 

дозволяють впроваджувати сучасні інноваційні технології навчання та забезпечувати 

інформатизацію навчального процесу; лабораторії і кабінети, оснащені сучасним 

обладнанням, приладами, вимірювальною і діагностичною апаратурою, 

персональними комп‘ютерами, що забезпечує сучасний рівень підготовки фахівців.. 

Інформа

ційне  та 

навчально – 

методичне 

забезпечення 

Забезпеченість навчального процесу студентів навчальною та довідковою 

літературою, інструктивно-методичними матеріалами, а також нормативною 

документацією відповідає діючим нормативам забезпеченості контингенту студентів 

за спеціальністю. В навчанні використовується як бібліотечний фонд НТУ та 

електронна база бібліотеки з режимом WEBдоступу, так і власні навчально-методичні 

розробки викладачів кафедр НТУ. 

9. Академічна мобільність 
Націонал

ьна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх угод між Національним транспортним 

університетом та технічними університетами України. 

Міжнаро

дна кредитна 

мобільність 

Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ К1). На 

основі двосторонніх угод між Національним транспортним університетом та 

закладами вищої освіти зарубіжних країнпартнерів. 

Навчанн

я іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

За даною освітньою програмою передбачено навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

 

 



                         2. Перелік та логічна послідовність компонент освітньо-професійної 

програми «Бакалавр з економіки» зі спеціальності 051 «Економіка» освітня програма 

«Управління персоналом на економіка праці» 

2.1. Перелік компонент ОПП 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практики, кваліфікаційна роботи) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

 

ГСЕ.Н.01 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

4 Іспит 

ГСЕ.Н.02 Історія України та української культури 4 Іспит 

ГСЕ.Н.03 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.04 Ділова іноземна мова  8 Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.05 Основи філософських знань 4 Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.06 Правознавство  5 Залік/ 

Іспит 

ГСЕ.Н.07 Політолого-соціологічний курс 4 Іспит 

Всьго гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

за циклом  

35  

МПН.Н.0

1 

Вища математика 5 Іспит 

МПН.Н.0

2 

Теорія ймовірності і математична статистика 3 Залік 

МПН.Н.0

3 

Оптимізаційні методи та моделі 3 Іспит 

МПН.Н.0

4 

Економетрика 3  

МПН.Н.0

5 

Інформатика та інформаційні технології в 

економіці 

5 Залік 

Всьго нормативних дисциплін за циклом 2 19  

ПП.Н.01 Політична економія 7 Іспит 

ПП.Н.02 Мікроекономіка 6 Іспит 

ПП.Н.03 Макроекономіка 5 Іспит 

ПП.Н.04 Історія економіки та економічної думки 6 Залік 

ПП.Н.05 Економіка підприємства  8 Залік/ 

Іспит 

ПП.Н.06 Менеджмент 3 Іспит 



ПП.Н.07 Маркетинг 3 Іспит 

ПП.Н.08 Гроші і кредит 3 Залік 

ПП.Н.09 Фінанси 3 Іспит 

ПП.Н.10 Бухгалтерський облік і аудит 5 Іспит 

ПП.Н.11 Економіка праці і соціально – трудові відносини 4 Іспит 

ПП.Н.12 Міжнародна економіка 6 Іспит 

ПП.Н.13 Статистика 4 Іспит 

ПП.Н.14 Основи безпеки людини 4 Залік 

ПП.Н.15 Регіональна економіка 6 Залік 

ПП.Н.16 Економіка та організація інвестиційної та 

інноваційної діяльності 

5 Залік 

ПП.Н.17 Стратегія підприємства 3 Залік 

ПП.Н.18 Проектний аналіз 5 Іспит 

ПП.Н.19 Обгрунтування господарських рішень і 

оцінювання ризиків 

6 Залік/ 

Іспит 

ПП.Н.20 Оцінка потенціалу підприємства 4 Іспит 

ПП.Н.21 Національна економіка 5 Залік 

ПП.Н.22 Психологія та професійна етика 3 Залік 

ПП.Н.23 Господарське право 3 Залік 

ПП.Н.24 Основи екології та економіка 

природокористування 

5 Залік 

ПП.Н.25 Правове забезпечення діяльності підприємства 3 Залік 

ПП.Н.26 Митна справа 3 Залік 

ПП.Н.27 Економіка і організація міжнародних 

перевезень 

5,5 Іспит 

ПП.Н.28 Логістика 4 Іспит 

ПП.Н.29 Практика навчальна 3 Іспит 

ПП.Н.30 Практика виробнича 4,5 Іспит 

ПП.Н.31 Практика переддипломна 3 Іспит 

ПП.Н.32 Державний іспит з економічної теорії 1,5  

ПП.Н.33 Кваліфікаційна робота 7,5 Іспит 

Всьго нормативних дисциплін за циклом 3 147  

Всьго дисциплін за циклом 1, 2, 3 201  

ПСЗО 01 Управління зайнятістю 4,5 Залік  

ПСЗО 02 Система  управління конфліктами  4 Залік 

ПСЗО 03 Мотивація персоналу  4 Іспит 

ПСЗО 04 Рекрутинг персоналу                  4 Іспит 

ПСЗО 05 Оцінка кадрового потенціалу 3 Іспит 

ПСЗО 06 Управління персоналом  3 Іспит 

ПСЗО 07 Аудит персоналу 3 Залік 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма  « Управління персоналом та економіка праці» 
 

ПСЗО 08 Статистика праці 3 Іспит 

ПСЗО 09 Управління командами 3 Залік 

ПСЗО 10 тренінг-курс «Бізнес-моделі компанії» 4,5 Іспит 

ПСЗО 11 Створення  та  функціонування START-UP    3 Залік 

Всьго вибіркових дисциплін 39  



 

 

 

 

 

 

 

 

Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Управління 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 

семестр 

5 семестр 6 семестр 7 

семестр 

8 

семестр 
Історія 

України та 

української 

культури 

Політолого-

соціологіч 

ний курс 

Макроеконо

міка 

Мікроеко

номіка 

Гроші і кредит Маркетинг  Тренінг-

курс 

бізнес 

моделі 

компаній 

Українська 

мова 

Теорія 

ймовірності 

та 

мат.статис 

тика 

Оптимізаці

йні методи і 

моделі 

Національ

на 

економіка 

Економіка 

праці і 

соціально-

трудові 

відносини 

Економіка та 

організація 

інвестиційної 

та 

інноваційної 

діяльності 

Обґрунтування 

господарських рішень і 

оцінювання ризиків  

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Бізнес-

культура 

Управління 

командами 

Система 

управлінь 

ня 

конфлікта

ми 

Правове 

забезпече

ння 

діяльності 

підприєм 

ства 

Основи філософських 

знань 

Управління 

зайнятістю 

 

Економет

рика 

Статистика Фінанси Мотивація 

персоналу 

Проект 

ний аналіз 

Історія 

економіки 

та економіч 

ної думки 

Політична 

економія 

Менедж 

мент 

Господарс

ьке право 

Стратегія 

підприємства 

 Економіка 

і орг. 

міжн. 

Перевез 

ень 

Обгрунту 

вання 

господар 

ського 

рішень і 

оціню 

вання 

 ризиків 

Економічна 

політика 

Основи 

безпеки 

людини 

Логістика Психоло 

гія та 

професій 

на етика 

Міжнародна 

економіка 

Бухгалтерсь 

кий облік і 

аудит 

Оцінка 

кадрового 

потенціа 

лу 

Митна 

справа 

Інформати 

ка та 

інформацій

ні 

технології в 

економіці 

Регіональна 

економіка 

Економіка підприємства Рекрутинг 

пероналу 

Тренінг-курс 

«бізнес-

моделі 

компаній» 

Аудит 

персоналу 

Створення 

та 

функціону

вання 

Start-up 

Правознавство Основи 

екології та 

природоко 

ристування 

   Статистик

а праці 

Управлін 

ня 

персона 

лом 

  Економіка 

галузевих 

ринків 

 Ділова іноземна мова 

    Практика навчальна Практика 

начальна 

Практика 

переддипло

мна 



персоналом  та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» проводиться 

у формі захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи та завершується 

видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня 

бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр з економіки. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік компонентів освітньо-професійної / наукової програми та їх   
Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми «Бакалавр з економіки» 
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 Програмні компетентності 
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Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 
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Обов’язкові компоненти ОПП 

I. Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

   

ГСЕ.Н.01 +   +   +   +                      

ГСЕ.Н.02 + + + +   +  +                       

ГСЕ.Н.03 +   + +      +                 +    

ГСЕ.Н.04 +   + +      +              +   +    

ГСЕ.Н.05 + +       +  +       +              

ГСЕ.Н.06 + +    + +  +      +      +  +         

ГСЕ.Н.07 + +    + +  +      +      +  +         

Нормативні навчальні дисципліни 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

   

МПН.Н.01 + + +    +  +     +          +   + +    

МПН.Н.02 + + +    +  +         +              

МПН.Н.03 + + +    +  +     +          +   + +    

МПН.Н.04 + + +    +  +     +        +  +   + +    

МПН.Н.05 + + + +  +             + +  +  +        

3. Цикл професійної і практичної підготовки за няпрямом 

 

   

ПП.Н.01 + +     +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.02 + +     +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.03 + +  + +  +  + +    + + +  +  +     +   +    

ПП.Н.04 + +     +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.05 +  + +   +  +   + +  +  +  + +    + +       

ПП.Н.06 + + +     + + +             + + +   +    

ПП.Н.07 + + +     + + +       + +  +            

ПП.Н.08 + + +   + +   +             + + +  +     

ПП.Н.09 + + +   + +   +             + + +  + +    

ПП.Н.10 + + +   + +   +             + + +  +     

ПП.Н.11 +     + +    +  + +       +     + + +    

ПП.Н.12 +    + +    +   + +    +    +     +     

ПП.Н.13 + + +    +  +     +        +  +   + +    

ПП.Н.14 + + +    +  +  +  +    +       + +   +    

ПП.Н.15 + +   +  +  +    + +  + +      +  +  +     



 

 

 

 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійної програми  

К о м п о н е н т и
 

О П
 Програмні результати навчання 

ПП.Н.16 +  + +   +  +   + +  +  +  + +    + +       

ПП.Н.17 +  + +   +  +   + +          + + +   +    

ПП.Н.18 + +    + +   +             + + +   +    

ПП.Н.19 + +    + + +  +     +    + +   +    +     

ПП.Н.20 +  + +   +     + +  +  +  + +    + +       

ПП.Н.21 + +   +  +  +    + +  + +      +  +  +     

ПП.Н.22 +  +        + + +  +    +  +           

ПП.Н.23 + +    + +  +      +       +  +        

ПП.Н.24 + + +    +  +  +  +    +       + +   +    

ПП.Н.25 + +    + +  +      +      +  +         

ПП.Н.26 + +    + +  +      +      +  +         

ПП.Н.27 +  +  +  +    + +  + +   + +             

ПП.Н.28 + + +    +   +    +   +  + +     +       

ПП.Н.29 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.30 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.31 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.32 +      + + + +    +  +       +     +    

ПП.Н.33 +      + + + +    +  +       +     +    

Вибіркові компоненти ОПП  

4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 
3. Блок УПП (освітня програма "Управління персоналом та економіка праці")    

ПСЗО 01 +   +  +      + +          +     + + + + 

ПСЗО 02 +       + +  +  +  +   +   +     +  +  + + 

ПСЗО 03 +       + +  +  +  +   +   +     +  +  + + 

ПСЗО 04 +         + +  +        +  +   +  + + + + 

ПСЗО 05 +   +  + +  +      +  +    +     +  + + + + 

ПСЗО 06 + +    +  + +    +  +  +    +     +  + + + + 

ПСЗО 07 +      + +   +  +  +     + + +     +   + + 

ПСЗО 08 +      + +   +  +  +     + + +     +   + + 

ПСЗО 09 + +    +  + +    +  +  +    +  +   +  + +  + 

ПСЗО 10 + +    + + +  +     +    + +   +    +  + + + 

ПСЗО 11 + +    + + +  +     +    + +   +    +  + + + 
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 Обов’язкові компоненти ОПП 

I. Цикл професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

   

ГСЕ.Н.01 + + + +  +  + + + + + + + + +  +  + +    +    

ГСЕ.Н.02 + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + +  +     

ГСЕ.Н.03 + +  +   + + + + + + + + + + + + +  + +   +    

ГСЕ.Н.04 + + + +   + +  + + + + + + + + + +  +    +    

ГСЕ.Н.05 + + + + + + + + + + + + + + + +  +  + + +  + +    

ГСЕ.Н.06  + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + +  +     

ГСЕ.Н.07  + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + +  +     

Нормативні навчальні дисципліни 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

   

МПН.Н.01  + + + + + + + +  +  + + + + +   + + +       

МПН.Н.02  + + + + + + + +  +  + + + + +   + + +       

МПН.Н.03  + + + + + + + +  +  + + + + +   + + +       

МПН.Н.04  + + + + + + + + + +  + + + + + +  + + +   +    

МПН.Н.05 + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

3. Цикл професійної і практичної підготовки за няпрямом+ 

ПП.Н.01  + + +  + +  + +  +  + + +  +  +  +       

ПП.Н.02  + +  + + +  + +    + + +  +  +  +  +     

ПП.Н.03 + + + +  + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.04  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.05                             

ПП.Н.06  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.07  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.08  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.09  + +   + +  +     +  +    +  +       



ПП.Н.10  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.11                             

ПП.Н.12  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.13  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.14  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.15                             

ПП.Н.16                             

ПП.Н.17                             

ПП.Н.18  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.19  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.20                             

ПП.Н.21  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.22                             

ПП.Н.23  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.24  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.25  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.26  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.27                             

ПП.Н.28  + +   + +  +     +  +    +  +       

ПП.Н.29                             

ПП.Н.30                             

ПП.Н.31                             

ПП.Н.32                             

ПП.Н.33                             

 

 

Вибіркові дисципліни 

4. Цикл професійної та практичної підготовки зі спеціальних видів діяльності 

 

   

3. Блок УПП (освітня програма "Управління персоналом та економіка праці") 

ПСЗО 01 + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 

ПСЗО 02   + +     + +   +          +  +   + 

ПСЗО 03   +     +  +  + +            +   + 



ПСЗО 04    +      +  +   +    +     + +  + + 

ПСЗО 05 + + + +   + + + + + +  + +  +     +   +   + 

ПСЗО 06  + +   + +  + +    +  +    +  +   +   + 

ПСЗО 07   +       +             +  +   + 

ПСЗО 08        +  +               +   + 

ПСЗО 09  + +   + +  +     +  +    +  + +  +   + 

ПСЗО 10  + +   + +  +     +  +    +  + +  +   + 

ПСЗО 11  + +   + +  +     +  +    +  +      + 

ПСЗО 11                             

ПСЗО 10              +      +  +      + 

ПСЗО 11         +  +           + +   +  + 



ДОДАТОК 2  АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

Спеціальність: 051 Економіка 

Освітня програма: Управління персоналом та економіка праці 

Кваліфікація: Бакалавр економіки 

1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.01 

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)», 1 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1 Загальні положення 

Тема1. Державна мова — мова професійного спілкування. 

Тема 2. Основи культури української мови. 

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному 

спілкуванні. 

Тема 4. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 

Тема 5. Документація з кадрово-контрактних питань. 

                               Змістовний модуль 2 Спілкування та комунікація 

Тема 6. Довідково-інформаційні документи. 

Тема 7. Етикет службового листування. 

Тема 8. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Культура усного 

фахового спілкування. 

Тема 9. Риторика і мистецтво презентації. Форми колективного обговорення 

професійних проблем. 

Тема 10. Наукова комунікація як складова фахової діяльності.  

 

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

 

Результати 

Знати:  

-  Особливості української мови як державної, її комунікативно-соціальні  

функції.  

-  Специфіку функціональних стилів сучасної української літературної мови;  

норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними.  

-  Основи ведення ділової документації українською мовою.  

-  Основні принципи професійного спілкування українською мовою.  

-  Основи професійної термінології.  

Уміти:  

-  Правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних  

намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв‘язання проблем і  

завдань у професійній діяльності.  

-  Сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового  

стилів.  

-  Скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування,  

складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки  

відповідно до поставленої мети.  

-  Складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що  

репрезентують їх специфіку.  

-  Послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою  

допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного 

вдосконалення мовної культури.  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1 семестрі 

 

 



Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.02 

Дисципліна «Історія України та української культури », 1 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. Історія України від стародавньої доби до доби 

середньовіччя 

Тема 1. Історія України та української культури як галузь знань. 

Тема 2. Стародавня доба української історії. Витоки української культури. 

Тема 3. Передумови виникнення Давньоруської держави й основні етапи її 

історії. Галицько-Волинська Русь. 

Тема 4. Вплив християнства на розвиток української культури княжої доби (ІХ – 

перша половина ХІV ст.). 

Тема 5. Литовсько-польська доба української історії (друга половина ХІV – 

середина ХVІІ ст.). 

Тема 6. Феномен українського козацтва. Запорізька Січ. 

Тема 7. Українська національна революція 1648–1676 рр. 

Тема 8. Українська козацько-гетьманська держава. 

Тема 9. Українська культура доби середньовіччя та раннього модерну. 

             Змістовний модуль 2. Українські землі кінець XVIII – початок XIX ст. 

Тема 10. Українські землі під владою Російської й Австрійської імперій (кінець 

XVIII – початок XX ст.) 

Тема 11. Національно-культурне відродження в Україні наприкінці ХVІІІ – на 

початку ХХ ст.). 

Тема 12. Державотворчі та соціокультурні процеси в Україні за часів 

національно- демократичної революції 1917–1921 рр. 

Тема 13. Українські землі у міжвоєнний період (1921–1939). 

Тема 14. Україна у Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах (1939–1945). 

Тема 15. Україна в умовах системної кризи радянської системи (1945–1991). 

Тема 16. Тенденції соціокультурного розвитку України радянської доби. Діячі 

української культури в еміграції. 

Тема 17. Проголошення і розбудова суверенної України. 

Тема 18. Український нацональний культурний простір у постсоціалістичний 

період.  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

 

Результати 

Знати: 

-Цивілізаційні витоки і детермінанти української культури й її місце у сучасному  

світі. 

-Динаміку становлення та розвитку основних галузей української культури: 

освіти і  

науки, образотворчих мистецтв, театру, музики, архітектури, кіномистецтва. 

- Основні етапи формування світових ідейно-художніх напрямів і стилів в  

українській культурі. 

-Сутність сучасних українських державотворчих і національно-культурних 

проектів  

у подальшому цивілізаційному поступі народів України.  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 120 32 - 32 56 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1 семестрі 

 



 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.03 

Дисципліна «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», 1-4 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. My place in business world 

Тема 1. Job hunting. Personal profile. 

Тема 2. CV Making up personal CV. 

Тема 3. Letter of application. The purpose of the letter of application. 

Тема 4. Ethics. The issue of ethics in business world 

Тема 5. Leadership. Who is a leader? 

Тема 6. Competition. How to be competitive in 21 century? 

Змістовий модуль 2. Organizations. 

Тема 1. Organizations. Types of ownership. 

Тема 2. Company structure. 

Тема 3. Writing a report Past simple and present perfect 

Тема 4. Goods and services. Types of goods and services. 

Тема 5. Brands and advertising. Creating and brands. The role of advertising for 

business. 

Тема 6. Quality. Quality control. 

Тема 7. Innovations. Why do we need innovations. 

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

 -повсякденні та пов‘язані з професійною діяльністю мовленеві зразки і 

лексичний матеріал;  

-граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних 

функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів 

в професійній сфері;  

-правила написання зв‘язних текстів, головним чином, пропозицій, звітів та  

електронних листів загально-ділового змісту.  

 Уміти:  

-одержувати професійну інформацію з іноземних джерел, а також  

проводити бесіду-діалог;  

-застосовувати свої знання з іноземної мови у ситуаціях професійного 

спілкування, готувати доповідь-презентацію у певній професійно-  

орієнтованій галузі;  

з-дійснювати усний обмін інформацією в процесі повсякденних, ділових та  

виробничих контактів;  

-розуміти деталі в інструкціях та специфікаціях;  

п-исати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування  

особистою та професійною сферами (наприклад, заяву);  

-писати у стандартному форматі деталізовані завдання i звіти, пов'язані з  

навчанням та спеціальністю;  

-готувати i продукувати ділову та професійну кореспонденцію;  

-заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим  

рівнем граматичної коректності. 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 180   80 100 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,заліків,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік 1-3 семестр, екзамен у 4 семестрі 

 

 



 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.04 

Дисципліна «Ділова іноземна мова », 5-8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль І. My place in business world 

Тема 1. Job hunting. Personal profile. 

Тема 2. CV Making up personal CV. 

Тема 3. Letter of application. The purpose of the letter of application. 

Тема 4. Ethics. The issue of ethics in business world 

Тема 5. Leadership. Who is a leader? 

Тема 6. Competition. How to be competitive in 21 century? 

Змістовий модуль 2. Organizations. 

Тема 1. Organizations. Types of ownership. 

Тема 2. Company structure. 

Тема 3. Writing a report Past simple and present perfect 

Тема 4. Goods and services. Types of goods and services. 

Тема 5. Brands and advertising. Creating and brands. The role of advertising for 

business. 

Тема 6. Quality. Quality control. 

Тема 7. Innovations. Why do we need innovations. 

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

– базову професійно-орієнтовану лексику (обсяг не менше 4000 лексичних 

одиниць);  

–  основи ділової мови за фахом;  

– основні структури і функції мови, необхідні для оволодіння усними і 

письмовими формами професійного спілкування іноземною мовою в 

повсякденних ситуаціях.  

Вміти:  

- читати професійно спрямовані тексти з максимальним вилученням необхідної 

інформації з прочитаного;  

– говорити на теми повсякденного тематики в ситуаціях, пов'язаних з 

професійною діяльності;  

– писати ділові листи, електронні повідомлення, заповнювати документи, 

пов'язані з професією 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

240   74 166 

Форми СРС 

Підготовка практичних занять, заліків, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5-7 семестрах, іспит у 8 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.05 

Дисципліна «Основи філософських знань », 1,2 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. Специфіка і розвиток філософського знання  

Тема 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві 

Тема 2. Історія розвитку філософії 

Тема 3. Онтологія : філософське вчення про буття 

Тема 4. Теорія пізнання 

Тема 5. Свідомість  

Змістовний модуль 2. Людина і суспільство у філософській перспективі  

Тема 6. Соціальна філософія 



Тема 7. Філософська антропологія 

Тема 8. Філософія техніки  

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

 

Результати 

Знати: 

-специфіку філософського знання, його структуру та основні етапи  

розвитку, поняття про світогляд, його типи та світоглядний характер  

філософського знання; 

- особливості філософії як науки та її співвідношення із іншими науками; -роль, 

функції та місце філософії у розвитку культури світової та  

вітчизняної;  

-  базові поняття онтологічного, гносеологічного, соціально-  

філософського, філософсько-антропологічного, аксіологічного знання;  

-  філософські засади розуміння буття та пізнання, поняття про діалектику  

та синергетику;  

-  основи розуміння специфіки людського буття та культури;  

-  засади філософського розуміння свідомості;  

-  специфіку наукового пізнання серед інших форм пізнання;  

-закономірності життя і розвитку суспільства, історичного процесу, 

співвідношення понять культура та цивілізація;  

-  роль цінностей в житті окремої особистості та суспільства в цілому;  

-  сутність глобальних проблем людства та шляхів їх вирішення.  

Уміти:  

-  характеризувати та з‘ясовувати специфіку філософії різних етапів її  

розвитку;  

-  порівнювати різні філософські концепції;  

-  аналізувати явища індивідуального буття людини та життя і розвитку  

суспільства, його культури, застосовуючи філософську методологію;  

-  використовувати знання з онтології, феноменології, філософської- 

антропології, гносеології під час самостійного осмислення явищ  

дійсності;  

-  багатоаспектно використовувати методологічні прийоми та  

категоріально-понятійний апарат сучасної філософії, діалектики та  

синергетики. 

Мати навички: 

-використовувати філософські знання та методологію для вивчення  

інших дисциплін і прогнозування розвитку політичних, економічних, 

культурних, соціальних і виробничих процесів.  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32 - 32 56 

Форми СРС 

Підготовка практичних занять, заліку, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит 2 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.06 

Дисципліна «Правознавство », 1,2 семестр 

Зміст 

Змістовний  модуль 1. Загальні положення теорії держави і права. Основні 

поняття загальної теорії держави і права.  

Тема 1. Поняття держава. Форми держави.  

Тема 2. Право. Поняття, основні ознаки і систематизація правових норм.  



Тема 3. Форми (джерела) права. Правовідносини.  

Тема 4. Правопорушення. Юридична відповідальність.  

Тема 5. Основи конституційного права.  

Тема 6. Інститут громадянства України.  

Тема 7. Виборча система України.  

Тема 8. Судова влада в Україні.  

Тема 9. Система правоохоронних органів України.  

Змістовний  модуль 2. Інші галузі права.  

Тема 10. Основи цивільного права.  

Тема 11. Основи сімейного права.  

Тема 12. Основи трудового права.  

Тема 13. Основи адміністративного права.  

Тема 14. Основи кримінального права.  

Тема 15. Основи житлового права.  

Тема 16. Основи господарського та фінансового права 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

 

Результати 

Знати: 

 - основні джерела та літературу з питань курсу, передумови виникнення держави 

і права, теорії виникнення держави, форми держави, поняття та функції, систему, 

галузі та інститути права, систематизацію законодавства, основи 

конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, сімейного, 

житлового, трудового та кримінального права, засвоїти вузлові поняття; 

 - студенти повинні сформувати чітке уявлення про структуру національної 

системи права, з‘ясувати особливості предмету і методу регулювання провідних 

галузей права України та засвоїти їх фундаментальні положення;  

- завданням навчальної дисципліни є також вироблення вмінь і навичок 

самостійного пошуку необхідних нормативно-правових актів та правильного їх 

використання.  

Уміти: - орієнтуватися в основах права, застосовувати на практиці його основні 

норми, розуміти терміни, орієнтувати у джерелах та літературі з питання та 

використовувати їх у повсякденному житті.  

Мати навички: 

 - визначати об‘єкт та особливості окремих галузей права, характеризувати 

систему права та законодавства України;  

- аналізувати особливості організації державної влади в Україні;  

- орієнтуватися в системі джерел права України;  

- визначити нормативно-правовий акт, нормами якого регулюватимуться 

правовідносини в конкретній (запропонованій) ситуації;  

- розуміння сучасних досягнень менеджменту та базових уявлень про основні 

напрямки його розвитку 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

 150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 
 



Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ГСЕ.Н.07 

Дисципліна «Політолого-соціологічний курс », 2 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1.  Предмет політології, політична система та система 

міжнародних відносин 

Тема 1. Політологія як наука, предмет, методи та функції.  

Тема 2. Розвиток політичної думки: від стародавнього світу до сучасності.  

Тема 3. Політична влада, проблеми її легітимності.  

Тема 4. Політична система. Політичні режими.  

Тема 5. Політичні партії, громадські організації та рухи.  

Тема 6. Поняття і типи партійних систем. Партійна система України.  

Тема 7. Політична еліта та політичне лідерство.  

Тема 8. Сучасна система міжнародних відносин 

Змістовний модуль 2. Соціологія як предметна сфера. 

Тема 9. Предметна сфера соціології.  

Тема 10. Конкретно-соціологічне дослідження та його основні етапи. Методика і 

техніка соціологічних досліджень.  

Тема 11. Становлення соціології як самостійної науки.  

Тема 12. Системний погляд на суспільство. Поняття соціальної структури 

суспільства.  

Тема 13. Соціальні спільноти та соціогрупова структура суспільства.  

Тема 14. Соціальні інститути суспільства.  

Тема 15. Соціалізація як процес засвоєння соціального досвіду.  

Тема 16. Соціальний контроль і девіація. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

 

Результати 

Знати:  

- понятійно-категоріальний апарат політології та соціології;  

- основні теоретичні і методологічні напрями у вивченні політичних та 

соціальних процесів; 

 - сутність політики, політичного життя суспільства, політичних відносин і 

процесів; 

 - структуру політичної системи та її функції 

 - права і свободи людини і громадянина та механізми їх реалізації;  

- особливості світової політики в умовах глобалізації;  

- особливості та завдання зовнішньої політики української держави; 

 - специфіку соціологічного аналізу політики та політичних процесів, що 

відбуваються в сучасному суспільстві;  

- тенденції та проблеми розвитку сучасного суспільства, його структуру, базові 

компоненти соціального життя; 

 - соціологічне розуміння ролі людини як головної діючої особи політичного 

життя 

Уміти:  

- характеризувати основні політичні процеси, що відбуваються нині в Україні;  

- виявляти специфіку соціологічного аналізу політичного життя;  

- визначати відповідні форми виявлення, фіксації політичних процесів; 

 - давати аналіз тенденціям політичних та соціальних змін в сучасній Україні та 

світі;  

- використовувати теоретичні знання політолого-соціологічного курсу у 

практичній роботі.  

Мати навички:  



- розуміння сучасних досягнень економіки та базових уявлень про основні 

напрямки її розвитку. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32 - 16 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять (семінарів), тестування, модульного 

контролю, екзамену. Вивчення джерел, рекомендованих до самостійного 

опанування.; підготовка рефератів і доповідей, Інтернет-оглядів з тематики 

курсу. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової 

підготовки 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.01 

Дисципліна «Вища математика», 1 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Визначники та їх властивості. Правило Лапласа.  

Тема 2. Матриці. Дії над матрицями. Обернена матриця. Ранг матриці. 

 Тема 3. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь та методи їх розв‘язування . 

Тема 4. Вектори та дії над ними. Поняття базису та системи координат.  

Тема 5. Рівняння лінії на площині. Різні види рівняння прямої на площині.  

Тема 6. Рівняння площини та рівняння прямої у просторі.  

Тема 7. Криві другого порядку та поняття про поверхні другого порядку . 

Змістовний модуль 2.  

Тема 8. Множина. Поняття функції. Область визначення, способи задання. 

Тема 9. Границя функції. 

Тема 10. Неперервність функції.  

Тема 11. Поняття похідної та її зміст. Методи диференціювання. 

Тема 12. Застосування диференціального числення до дослідження функції 

Тема 13. Диференціал та його застосування 

Тема 14. Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування. 

Тема 15. Визначений інтеграл. Застосування визначеного інтегралу  

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  теорію матриць і визначників, які є основним математичним апаратом  

системного опису складних зв‘язків матеріального світу;  

-  основні математичні поняття сучасної математичної символіки, елементи теорії 

множин і математичної логіки як основних можливостей мінімально-збиткового 

представлення математично  

формалізованих процесів; 

-теорію функцій однієї змінної, яка дозволяє якісно аналізувати  

дискретні і неперервні функціональні зв'язки, даючи їм геометричну і аналітичну 

інтерпретацію, а також визначити аналітично  

функціональний зв'язок в умовах даного експерименту; 

- теорію і методи екстремізації функцій однієї змінної, яка є основою 

розв'язування оптимізаційних економічних, організаційних,  



технологічних і виробничих процесів;  

Уміти:  

-  математично моделювати технологічні, технічні та соціально-економічні  

процеси в межах тих технологічних, технічних та соціально- економічних знань, 

які він отримав при вивченні відповідних природничих та спеціальних 

дисциплін;  

-  за умов міждисциплінарних зв'язків в процесі бакалаврської підготовки та за 

умов подальшої інженерної діяльності чисельно розв'язувати практичні задачі в 

межах вищеозначеного, кількісно оцінювати результати практичних завдань, 

проектів та бізнес-пропозицій.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння сучасних уявлень про основні  

принципи й методи управління, а також підготовку, прийняття та  

реалізацію оптимальних управлінських рішень;  

-  володіння методами та інструментарієм для обґрунтування  

управлінських рішень щодо створення й функціонування логістичних 

організаційних структур  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 - 32 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 1 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.02 

Дисципліна «Теорія ймовірності і математична статистика», 2 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Елементи комбінаторики: основні принципи комбінаторики (суми та 

добутку), сполуки без повторень (розміщення, перестановки, комбінації). 

Властивості комбінацій, їх зв‘язок з біномом Ньютона.  

Побудова трикутника Паскаля. 

Тема 2. Предмет теорії ймовірності та її вихідні поняття. Поняття простору 

елементарних подій. Види подій. Операції над подіями. 

Тема 3. Означення та властивості ймовірності: класичне, геометричне, 

статистичне означення. Властивості ймовірності. Аксіоми теорії ймовірності. 

Тема 4. Теореми додавання ймовірностей несумісних подій. 

Тема 5. Залежні і незалежні випадкові події, поняття умовної ймовірності. 

Теореми множення ймовірностей. Теорема додавання ймовірностей сумісних 

подій 

Тема 6. Апріорні та апостеріорні ймовірності гіпотези. Формула повної 

ймовірності. Формули Байєса 

Тема 7. Схема Бернуллі. Формула Бернуллі та наслідки з неї. Найвірогідніше 

число «успіхів» у схемі Бернуллі. 

Тема 8. Граничні теореми у схемі Бернуллі: 

- формула Пуассона для обчислення ймовірностей масових малоймовірних 

випадкових подій;  

- локальна теорема Муавра-Лапласа. Функція Гауса та її властивості; 

- інтегральна теорема Муавра-Лапласа. Функція Лапласа та її властивості. 

Наслідки з теореми.  

Змістовний модуль 2. 

Тема 9. Дискретні випадкові величини (ДВВ). Закон розподілу ДВВ та форми 

його задання. Функція розподілу ймовірностей та особливості її  

побудови для ДВВ. Сума та добуток декількох ДВВ. 

Тема 10. Числові характеристики ДВВ. Математичне сподівання, дисперсія та 

середнє квадратичне відхилення. (ймовірнісний зміст, формули для обчислення, 

властивості). 



Тема 11. Приклади законів розподілу ДВВ: Біномний розподіл, розподіл 

Пуассона, геометричний та гіпергеометричний розподіли. Числові 

характеристики розглянутих розподілів. 

Тема 12. Інтегральна та диференціальна функції розподілу ймовірностей 

неперервних випадкових величин (НВВ). Визначення числових характеристик 

НВВ. 

Тема 13. Приклади законів розподілу НВВ. Рівномірний та показниковий закони 

розподілу НВВ. Нормальний закон розподілу НВВ. Нормальна крива та її 

властивості. Стандартний розподіл. Формула для обчислення ймовірності 

попадання нормально розподіленої НВВ в заданий інтервал. Правило трьох сигм. 

Тема 14. Перша та друга нерівності Чебишова. Граничні теореми закону великих 

чисел - Чебишова та Бернуллі. 

Тема 15. Предмет математичної статистики. Генеральна сукупність та вибірка. 

Статистичний розподіл вибірки та його графічні представлення. Тема 16. Точкові 

статистичні оцінки параметрів розподілу. Незміщеність, ефективність та 

спроможність оцінки. Інтервальні статистичні оцінки. Довірча ймовірність, 

довірчий інтервал. Перевірка статистичних гіпотез. Критерій узгодження Пірсона  

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  основні поняття комбінаторики;  

-  поняття випадкової події;  

-  класичне, статистичне та геометричне означення ймовірності;  

-  правило додавання та множення ймовірностей;  

-  граничні теореми для схеми Бернуллі;  

-  поняття випадкової величини, її закони розподілу (в тому числі закон  

розподілу Пуассона, нормальний закон розподілу Гаусса);  

-  числові характеристики випадкових величин  

-  елементи математичної статистики.  

Уміти:  

-  застосовувати основні методи теорії ймовірностей і математичної  

статистики до обробки й аналізу результатів статистичних  

спостережень і приймати на основі них обґрунтовані рішення;  

-  за умов міждисциплінарних зав‘язків в процесі бакалаврської підготовки та за 

умов подальшої інженерної діяльності чисельно розв'язувати практичні задачі в 

межах вище означеного, кількісно оцінювати результати практичних завдань, 

проектів та бізнес-  

пропозицій;  

-  опрацьовувати математичні моделі, пов‘язані з подальшою фаховою  

діяльністю, а по можливості й складати такі моделі. 

Мати навички: 

- застосування основних понять та методів теорії ймовірностей і  

математичної статистики для розрахунку різних кількісних характеристик в 

задачах транспортних технологій.  
 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, практичних занять, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування.  



Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.03 

Дисципліна «Оптимізаційні методи та моделі», 3 семестр 

Зміст 

Змістовний  модуль 1 

Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки  

Тема 2. Поняття оптимізаційних задач і оптимізаційних моделей. 

 Тема 3. Лінійне програмування  

Тема 4. Теорія двоїстості і двоїсті оцінки в аналізі розв‘язків лінійних 

оптимізаційних моделей  

Змістовний модуль 2 

Тема 5. Аналіз лінійних моделей економічних задач  

Тема 6. Транспортна задача  

Тема 7. Цілочислові задачі лінійного програмування. Основні методи їх 

розв‘язання і аналізу  

Тема 8. Задачі нелінійного програмування. Основні методи їх розв‘язання і 

аналізу 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

- основні категорії, поняття, теореми та задачі, необхідні при застосуванні  

економіко-математичних методів; 

– методи лінійного, цілочислового, нелінійного та динамічного  

програмування, основи теорії ігор; 

– методологію та інструментарій побудови і розв‘язування оптимізаційних задач; 

– програмне забезпечення при розв‘язанні економіко-математичних задач на 

ПЕОМ.   

Уміти: 

- формулювати економіко-математичні моделі;  

– здійснювати розв‘язання економічних задач за допомогою математичних 

методів;  

– аналізувати математичний розв‘язок задач для прийняття оптимальних рішень 

в умовах ринкової економіки та конкуренції.  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 2 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

Шифр за ОПП: МПН.Н.04 

Дисципліна «Економетрика», 4 семестр 



семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. Загальні принципи побудови економетричних 

моделей.  

Тема 1. Зв`язок економетрики з макроекономікою. 

Тема 2.Проста вибіркова лінійна регресія 

Тема 4. Особливі випадки у багатофакторному регресійному аналізі. 

Тема 5. Криві зростання. 

Тема 6. Економетричні симультативні моделі. 

Змістовий модуль 2. Основні припущення багатофакторного регресійного 

аналізу. 

Тема7. Поняття гетероскедастичності та гомоскедастичності. 

Автокореляція. Мультиколінеарність. 

Тема 8. Динамічні економетричні моделі. 
Тема 9. Системи одночасних економетричних рівнянь. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

- основні поняття, категорії та інструменти економетрики;  

- методи перевірки статистичних гіпотез стосовно показників побудованих 

економетричних моделях;  

- сучасні методи економетричного аналізу;  

Вміти:  

- здійснювати пошук інформації згідно мети дослідження;  

- здійснювати вибір інструментарію для обробки отриманих економічних даних; 

- будувати стандартні економетричні моделі;  

- прогнозувати стан розвитку соціально-економічних систем;  

- робити змістовні, обґрунтовані висновки та рекомендації на основі результатів 

економетричного моделювання. 

Мати навички аналізу стану і оцінки перспектив розвитку економічних і 

соціальних систем в сучасних умовах 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 16 58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 4 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: МПН.Н.05 

Дисципліна «Інформатика та інформаційні технології в економіці », 1 

семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. Обробка документів.  

Тема 1. Обробка текстових документів.  

Тема 2. Обробка табличних документів.  

Змістовний модуль 2. Сучасні комп‘ютерні та інформаційні технології.      



Інформаційні технології на базі сучасних математичних пакетів обробки 

інформації.  

Тема 3. Основи роботи в програмному середовищі Mathcad.  

Тема 4. Розв‘язання задач лінійної алгебри і математичного аналізу.  

Тема 5. Розв‘язання рівнянь та систем рівнянь.  

Змістовний модуль3. Технології розв‘язання прикладних задач.  

Тема 6. Комп‘ютерні технології статистичного аналізу.  

Тема 7. Розв‘язання задач математичного програмування.  

Тема 8. Інформаційні технології аналізу систем масового обслуговування 

Тема 9. Інформаційні технології аналізу систем управління запасами 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

 

Результати 

Знати:  

- сутність та можливості сучасних комп‘ютерних систем і технологій для 

розв‘язання інформаційних і математичних задач у галузі економіки;  

- призначення, склад і можливості сучасних комп‘ютерних систем (системи 

математичних розрахунків Mathcad, системи табличних розрахунків Excel тощо), 

їх використання для розв‘язання інженерних та економічних задач;  

- методи і прийоми розробки алгоритмів і комп‘ютерних програм алгоритмічною 

мовою високого рівня (алгоритмічна мова системи Mathcad);  

- технологію інформаційної підтримки розв‘язуваних задач графічними засобами. 

Уміти:  

- аналізувати завдання в своїй предметній області і вибирати відповідне 

програмне забезпечення для розв‘язання розрахункових, економікотехнічних та 

інформаційних задач;  

- здійснювати постановку і алгоритмізацію задач, розробку комп‘ютерних 

програм, комп‘ютерну реалізацію розрахунків;  

- настроювати параметри вибраного програмного забезпечення відповідно до 

конкретної задачі або класу задач;  

- використовувати засоби Mathcad та Excel для моделювання, розрахунків, 

аналізу та прогнозування.  

Мати навички:  

- Демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування 

інформаційних систем та технологій в навчальному процесі, наукових 

дослідженнях та професійній діяльності.  

- Використовувати нові інформаційні технології, підвищувати продуктивність 

праці та загального рівня культури управління.  

- Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в професійній сфері. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 32 - 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та 

презентацій опрацьованого матеріалу 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік  у 1 семестрі 

 

 



3. Цикл професійної і практичної підготовки за напрямом 

 
 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.01 

Дисципліна «Політична економія », 2 семестр 

 

Зміст 

Змістовний модуль 1 

Тема 1 Політична економія як наука.  

Тема 2 Економічна система суспільства.  

Тема 3 Соціально-економічна сутність відносин власності.  

Тема 4 Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст та 

результативність.  

Тема 5 Форми суспільного господарства. 

 Тема 6 Ринкове господарство і його основні суб‗єкти.  

Тема 7 Сучасний ринок, його структура і функції.  

Тема 8 Підприємство в економічній системі.  

Тема 9 Основи теорії попиту та пропозиції.  

Змістовний модуль 2 

Тема 10 Кругообіг і оборот капіталу.  

Тема 11 Трудові відносини. Заробітна плата. 

 Тема 12 Витрати виробництва, прибуток і валовий дохід 

Тема 13 Ціноутворення та фактори виробництва.  

Тема 14 Національна економіка. Основні макроекономічні показники.  

Тема 15 Фінансова система та основи податкової політики.  

Тема 16 Економічне зростання та соціальний прогресс 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

 
Знати:  

- основні етапи становлення та розвитку політичної економії як науки;  

- сучасну теорію виробництва та його фактори; 

 економічний та юридичний зміст власності, економічну теорію прав власності;  

- особливості основних економічних систем та перехідної економіки;  

- основи функціонування ринкової економіки, категорії та закони товарного 

виробництва;  

- сутність і функції ринку;  

- економічну природу і види конкуренції; причини та наслідки монополізму в 

економіці;  

- теорію домогосподарства;  

- теорії фірми, економіку фірми (економічні витрати, доходи, прибутки, 

рентабельність господарської діяльності, стратегії ціноутворення);  



- механізми функціонування ресурсних ринків – праці, капіталу, землі й 

нерухомості;  

- систему макроекономіки: її основні результати й показники;  

- чинники і критерії економічного зростання та економічного розвитку;  

- форми подолання макроекономічної нестабільності; 

- методи державного регулювання економіки;  

- головні сфери світової економіки, 

 форми міжнародних економічних зв‘язків;  

Вміти :  

- здійснювати порівняльний аналіз економічних систем;  

- розраховувати основні показники економічної та соціальної ефективності 

суспільного виробництва;  

- аналізувати програми макроекономічного розвитку країни;  

- оцінювати структуру та інфраструктуру ринку, ефективність конкурентної та 

антимонопольної політики;  

- визначати стан економічного розвитку окремих підприємств;  

- користуватися сучасною науковою літературою, статистичними довідниками, 

електронними джерелами інформації. 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

210 32 - 48 130 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.02 
Дисципліна «Мікроекономіка », 4 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. Основи теорії попиту та пропозиції. Теорії поведінки 

споживача та виробника  

Тема 1. Вступ до мікроекономіки  

Тема 2. Основи аналізу попиту і пропозиції  

Тема 3. Ринковий механізм погодження попиту і пропозиції  

Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача 

 Тема 5. Ординалістський підхід щодо вибору споживача  

Тема 6. Аналіз поведінки споживача.  

Тема 7. Мікроекономічна модель підприємства  

Тема 8. Варіації факторів виробництва та оптимум виробника.  

Тема 9. Витрати виробництва.  

Змістовний модуль 2. Основи аналізу поведінки фірм в різних ринкових умовах 

на товарних та ресурсних ринках  

Тема 10. Ринок досконалої конкуренції.  

Тема 11. Монопольний ринок.  

Тема 12. Олігополія  

Тема 13. Ринок монополістичної конкуренції  

Тема 14. Мікроекономічна модель функціонування факторних ринків  

Тема 15. Мікроекономічна модель ринку праці  

Тема 16. Ринки капіталу та природних ресурсів  

Тема 17. Загальна рівновага та економічна ефективність 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 



СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

Знати:  базові положення мікроекономічної теорії щодо функціонування 

ринкового механізму, формування попиту і пропозиції, вибору споживача і 

виробника; принципи раціональної поведінки економічних мікросистем в 

ринкових умовах; термінологію і основні прийоми мікроекономічного аналізу. 

Уміти:  використовувати інструментарій мікроекономічного аналізу для 

вивчення та оптимізації поведінки економічних суб‘єктів у ринкових умовах; 

застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень для аналізу ефективності 

функціонування господарських мікросистем; виконувати техніко-економічні 

розрахунки, пов‘язані з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки 

учасників ринку.  

Мати навички:  аналізувати і оцінювати реальні умови господарювання, 

обґрунтовано формулювати мету виробничо-господарської діяльності, знаходити 

оптимальні шляхи її реалізації за умов обмежених ресурсів. 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 32  116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 4 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.03 

Дисципліна «Макроекономіка », 3 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль  

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу. Система національних рахунків.  

Тема 2. Макроекономічна нестабільність.  

Тема 3. Споживання, заощадження та інвестиції.  

Тема 4. Сукупний попит і сукупна пропозиція.  

Тема 5. Держава в системі макроекономічного регулювання.  

Змістовний модуль 2  

Тема 6. Фіскальна політика в системі державного регулювання економіки 

Тема 7. Механізм грошово-кредитної діяльності.  

Тема 8. Механізм зовнішньоекономічної діяльності.  

Тема 9 .Ринок праці та соціальна політика.  

Тема 10. Економічне зростання. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 



мікро- та макрорівні. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

- теорію макроекономічної науки, її об‘єкт, предмет і метод;  

- основні показники та індикатори макроекономічного розвитку;  

- базові моделі рівноваги та механізм складових макроекономічної політики: 

фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної, соціальної.  

Уміти: 

 - розраховувати та аналізувати основні макроекономічні показники; 

 - оцінювати стан розвитку економіки на основі макроекономічних показників; 

 - самостійно обґрунтовувати макроекономічну політику;  

- використовувати і застосовувати знання, набуті у процесі вивчення дисципліни, 

у майбутній роботі та житті;  

- здійснювати аналіз динаміки основних показників та тенденцій 

макроекономічного розвитку;  

- застосовувати методи оцінки стану та ефективності заходів держави щодо 

ринку праці;  

- використовувати методи аналізу інфляційних процесів, інструментарій оцінки 

зовнішньоекономічної позиції країни.  

Мати навички: 

 - визначати основні диспропорції макроекономічного розвитку країни, їх 

характер та причини виникнення; 

 - визначати й обґрунтовувати цілі, пріоритети та завдання в сферах фінансової, 

монетарної, антиінфляційної, зовнішньоекономічної, а також політики 

економічного зростання та у сфері зайнятості у прогнозному періоді;  

- застосовувати передовий досвід зарубіжних країн в формуванні стратегії 

розвитку різних напрямів макроекономічної політики; 

 - обґрунтувати систему антикризових регуляторних заходів держави, включаючи 

зовнішнє фінансування, спрямованих на усунення внутрішнього дисбалансу в 

економіці країни;  

- розраховувати макроекономічні показники в системі національних рахунків;  

- аналізувати сукупний попит та сукупну пропозицію;  

- досліджувати споживання, заощадження та інвестиції;  

- визначати зміст, форми вияву та головні фактори макроекономічної 

нестабільності; 

- обґрунтовувати необхідність державного втручання в економіку; 

 - оцінювати ефективність грошово-кредитної, фіскальної, соціальної політики та 

механізму зовнішньоекономічної діяльності;  

- обґрунтовувати зміст, джерела, типи та фактори економічного зростання. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 16 - 32 102 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 3 семестрі 



Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.04 

Дисципліна «Історія економіки та економічної думки », 1 семестр 

Зміст 

                                                             Змістовний модуль 1 

Тема 1.Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду 

формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. — V ст. н.е.).  

Тема 2. Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в 

період середньовіччя (V — XV ст.).  

Тема 3. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської 

цивілізації (XVI — перша половина XVII ст.).Перші економічні школи.  

Тема 4. Розвиток ринкового господарства та економічної думки в період 

становлення національних держав (друга половина XVII — перша половина XIX 

ст.).  

                                                               Змістовний модуль 2 

Тема 5. Ринкове господарство провідних країн світу в період монополістичної 

конкуренції та відображення цих процесів у світовій економічній думці (друга 

половина XIX — початок XX ст.). 

Тема 6. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі 

інформаційно-технологічної революції (кінець XX — початок XXI ст.).  

Тема 7. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX ст.) 

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

 

Знати:  

- конкретні проблеми господарського розвитку провідних країн світу у певні 

періоди;  

- економічну історію України та альтернативні шляхи розвитку її господарства в 

період переходу від командно-адміністративної системи до 

соціальноорієнтованої ринкової економіки;  

- наукове відображення господарської діяльності в економічній думці вчених 

світу та України.  

Вміти : застосовувати основні положення у практичній діяльності. 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32 116 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі 

 



Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.05 

Дисципліна «Економіка підприємства », 3,4 семестри 

Зміст 

Змістовний модуль 1. ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Тема 1. Теорії підприємств та основи підприємництва 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства 

Тема 4. Структура і управління підприємством 

Тема 5. Ринок і продукція 

Тема 5. Ринок і продукція 

Змістовий модуль 2. РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ 

Тема 6. Організація виробництва і забезпечення якості продукції 

Тема 7. Планування діяльності підприємства 

Тема 8. Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та 

реструктуризація 

Тема 9. Капітал підприємства 

Тема 10. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства 

Змістовий модуль 3. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 11. Персонал підприємства, продуктивність і оплата  праці. 

Тема 12. Інвестиції 

Тема 13. Інноваційна діяльність 

Змістовий модуль 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 14. Витрати на виробництво і реалізацію продукції 

Тема 15. Фінансово-економічні результати суб‘єктів господарювання 

Тема 16. Економічна безпека та антикризова діяльність 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

 

Результати 

Знати:  

 економічні основи функціонування підприємств в сучасних 

економічних умовах; 

  методи оцінки виробничих ресурсів підприємства (основих засобів, 

оборотних коштів),  

 визначення витрат і результатів господарської діяльності 

підприємства;  

 способи мотиваційного впливу, що забезпечують ефективне 

господарювання; 

Вміти : 

 на практиці застосовувати отримані теоретичні знання, що передбачає 

оволодіння навичками аналітичної діяльності, прийомами здійснення 



необхідних розрахунків, технікою обґрунтування рішень, способами 

реалізації мотиваційного впливу. 

Мати навички формування здатностей самостійно мислити, приймати 

управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для 

ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

240 64 - 64 112 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, написання курсової роботи підготовка до заліку та іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 3 семестрі, іспит у 4 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ОПП: ПП.Н.06 

Дисципліна «Менеджмент», 3 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. Методологічні підходи до менеджменту.  

Тема 1. Предмет і завдання курсу. Сутність управління.  

Тема 2. Підходи до управління. Еволюція науки управління. 

Тема 3. Поняття організації. Складні організації. 

Тема 4. Зовнішнє і внутрішнє середовище організації. 

Тема 5. Суть, функції та переваги стратегічного управління.  

Тема 6. Процес прийняття управлінського рішення. 

Тема 7. Комунікації та ефективність управління. 

Тема 8. Планування.  

Тема 9. Організація взаємодії та повноваження. 

Тема 10. Побудова організаційної структури організації.  

Змістовний модуль 2. Управління трудовими ресурсами.  

Тема 11. Мотивація. 

Тема 12. Керівництво. Влада та особливий вплив. Лідерство.  

Тема 13. Групова динаміка. 

Тема 14. Контроль і регулювання в організації. 

Тема 15. Конфлікти та управління ними. Управління і стрес.  

Тема 16. Управління трудовими ресурсами.  

Тема 17. Лідерство – види, ситуація і ефективність. 

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 
 

Знати:  

-  теоретичні та організаційні основи сутності, зміст, визначення основних понять, закономірності та 

принципи управління;  

-  характеристику зовнішнього і внутрішнього середовища організації;  

-  методи управління в організаціях;  

-  загальну характеристику основних функцій управління; 

-особливості етапів і методів планування; типи і характеристику організаційних структур управління; 



характеристику процесу делегування повноважень; 

- основні характеристики теорій мотивації; 

-характеристику видів і етапів контролю; характеристику методів прийняття рішень; процесу 

організаційних і міжособових комунікацій; 

- теоретичні засади сучасних теорій лідерства; форми влади; теорію  

конфлікту, методи вирішення конфліктів; характеристику формальних і неформальних груп тощо.  

Уміти:  

-  визначати та аналізувати характеристики внутрішнього і зовнішнього середовища; -  визначати 

кордони і особливості використання методів управління;  

-  формулювати місію та цілі організації; розробляти стратегію організації;  

-  визначати тип організаційної структури управління: розробляти її схему, визначати її переваги та 

недоліки;  

-  розраховувати необхідну кількість управлінців, розробляти положення про підрозділи підприємства 

і посадові інструкції для співробітників;  

-  обґрунтувати і визначити конкретні моделі мотивації співробітників;  

-  проаналізувати і визначити форму влади і стиль лідерства конкретного управлінця; 

-побудувати модель конфліктної ситуації і обґрунтувати методи управління даною ситуацією; - 

 проаналізувати на основі релевантної інформації конкретну проблему, яка потребує вирішення і 

прийняття раціонального управлінського рішення;  

-  розробити заходи для контролю прийнятого рішення.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування методів управління для 

ефективної діяльності організації;  

-  встановлювати взаємозв'язки базових моделей менеджменту з керованими та керуючими 

підсистемами управління;  

-  знаходити вірні рішення при використанні сучасних інструментів, методів в управлінні діяльністю 

організацій;  

-  розробляти механізм здійснення обміну інформацією між елементами комунікаційного каналу 

передачі; 

-розв‘язувати складні практичні задачі з планування, організації, мотивації, контролю для ведення 

комерційної діяльності на підприємствах різних форм власності.  

 
 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 3 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.07 

Дисципліна «Маркетинг », 6 семестр 

Зміст 

Змістовний  модуль 1. Теоретичні основи маркетингу та управління товарами і 

послугами.  

Тема 1. Сутність та зміст маркетингу. 

Тема 2. Формування маркетингової інформаційної системи. Тема 3. Комплексне 

дослідження ринку. 

Тема 4. Товар у комплексі маркетингу.  

Змістовний модуль 2. Складові комплексу маркетингу та управління 

маркетинговою діяльністю.  

Тема 5. Ціна у комплексі маркетингу. 

Тема 6. Розповсюдження у комплексі маркетингу. Тема 7. Комунікації у 

комплексі маркетингу. Тема 8. Управління маркетинговою діяльністю.  

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 



ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

 

Результати 

Знати: 

- сутність маркетингу та його основні групи функцій – маркетингові  

дослідження, розробку основних політик – товарну, цінову, політики розподілу 

та комунікацій, функції організації, планування та контролю маркетингової 

діяльності.  

Уміти:  

-  розробляти програму маркетингу залежно від цілей діяльності;  

-  формувати на підприємстві систему маркетингової інформації для  

збору, систематизації та аналізу первинної та вторинної інформації -  

бази для прийняття обґрунтованих маркетингових рішень;  

-  аналізувати фактори внутрішнього та зовнішнього середовища;  

-  розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємозв'язку між  

елементами комплексу маркетингу.  

Мати навички:  

-  демонструвати знання та розуміння основних прийомів і принципів  

маркетингу, серед яких дослідження ринку та аналіз ринкових можливостей 

підприємства; розроблення стратегії і тактики маркетингової діяльності та 

прийняття рішень; організація маркетингової діяльності;  

-  використовувати нові концепції маркетингу, вивчати досвід маркетингової 

діяльності в розвинутих країнах світу та адаптувати теорію і практику 

маркетингу до умов вітчизняного ринку;  

-  застосовувати набуті знання для формування раціональних виробничих 

програм та оперативного реагування на ринкову ситуацію.  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, лабораторних робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 6 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.08 

Дисципліна «Гроші і кредит», 5 семестр 

Зміст 

                                                 Змістовний модуль 1 

Тема 1. Сутність грошей та їх функції. Теорії грошей.  

Тема 2. Грошовий оборот та грошові потоки.  

Тема 3. Фінансовий ринок.  

Тема 4. Грошова система.  

Тема 5. Інфляція та грошові реформи.  

Тема 6. Ринок цінних паперів.  

                                                   Змістовний модуль 2 

Тема 7. Сукупність кредиту та кредитний механізм  

Тема 8. Кредитна система.  

Тема 9. Центральний банк та його роль в економіці.  

Тема 10. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи.  

Тема 11. Спеціалізовані кредитно – фінансові установи.  



Тема 12. Гроші та кредит у системі міжнародних відносин. 

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

Знати :  

- закономірності грошово – кредитного обігу в умовах ринкового господарства;  

- принципи та форми організації сучасної грошово – кредитної системи;  

- особливості вітчизняної та зарубіжних ринкових моделей грошей і кредиту; 

 - характеристики ринку позикових капіталів, грошового обігу, банків та 

банківської діяльності;  

- функціонування спеціалізованих небанківських інститутів;  

- сутність методів, принципів та інструментів грошово – кредитної політики. 

Вміти :  

- орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово – кредитного 

характеру;  

- аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово – 

кредитному ринку;  

- прогнозувати майбутній розвиток грошово – кредитних відносин;  

- обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань 

монетарного характеру.  

Мати навички: застосовувати основні нормативни документи і закони України у 

сфері банківської діяльності, державному регулюванню ринку цінних паперів, 

про систему валютного регулювання і валютного контролю і т.д.; основні моделі 

грошових реформ та моделі сукупного грошового обороту та законом грошового 

обороту; основні види споживчих кредитів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

 

 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.09 
Дисципліна «Фінанси », 6 семестр 

Зміст 

                                             Змістовний модуль 1 

Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль  

Тема 2. Фінансова система  

Тема 3. Фінанси підприємницьких структур  

Тема 4. Податки і податкова системи України  

Тема 5. Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система  

Тема 6. Доходи і видатки державного бюджету  

                                             Змістовний модуль 2 

Тема 7. Фінанси місцевого самоврядування  



Тема 8. Державний кредит та державні цільові фонди  

Тема 9. Фінансова політика і фінансовий механізм  

Тема 10. Фінанси населення  

Тема 11. Фінансовий ринок  

Тема 12. Страхування і страховий ринок  

Тема 13. Міжнародні фінанси 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

– Сутність фінансів, їх функції і роль;  

– Структуру інститутів фінансової системи України; 

– Теоретичні основи побудови бюджетної та податкової системи; 

– Особливості централізованих і децентралізованих фінансів;  

– Стан і перспективи розвитку страхового та фінансового ринку;  

– Цілі і завдання фінансової політики держави.  

Вміти:  

– Аналізувати процеси, що відбуваються у фінансовій сфері;  

– Визначати переваги і недоліки змін, що вносяться у законодавство;  

– Аналізувати основні макроекономічні показники розвитку держави;  

– Розраховувати основні показники у сфері децентралізованих фінансів; 

 – Визначати структуру ВВП та розраховувати її динаміку;  

– Орієнтуватися у податковому законодавстві України;  

– Аналізувати доходи і видатки бюджету Державного бюджету; 

 – Розраховувати питому вагу окремих податків у доходах бюджету;  

– Оцінювати ефективність форм регулювання ринкових відносин; 

 – Розробляти прогнозні показники подальшого розвитку для забезпечення 

економічної та політичної стабільності країни. 

 Мати навички користування нормативно-правовими актами щодо регулювання 

фінансової діяльності; оцінювання моделі фінансових відносин та особливості 

розподілу в них фінансових ресурсів; визначати інструменти грошово-

кредитного регулювання і умови їх ефективного застосування; оцінювати сучасні 

тенденції розвитку грошово-кредитної системи, виявляти позитивні і негативні 

наслідки застосування фінансових інструментів адміністративного і ринкового 

регулювання політик. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 6 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 
Шифр за ОПП: ПП.Н.10 

Дисципліна «Бухгалтерський облік і аудит », 6 семестр 



семестр 

Зміст 

Змістовний  модуль 1.Облік на підприємствах транспорту.Теорія 

бухгалтерського обліку.  

Тема 1. Суть і характеристика бух обліку.  

Тема 2. Бухгалтерський баланс.  

Тема 3. Рахунки обліку та подвійний запис.  

Змістовний модуль 2. Бухгалтерський облік на підприємстві.  

Тема 4. Облік виробничих запасів.  

Тема 5. Облік заробітної плати.  

Тема 6. Облік не оборотних активів. 

 Тема 7. Облік витрат підприємства.  

Тема 8. Облік фінансового результату.  

Тема 9. Складання бухгалтерської звітності.  

Змістовний модуль 3. Основні положення аудиту. Теоретичні основи аудиту.  

Тема 10. Суть і предмет аудиту.  

Тема 11. Планування аудиторської перевірки.  

Тема 12. Аудиторський ризик.  

Тема 13. Помилка і шахрайство в аудиті. 

Модуль 4. Організація і методика аудиту ЗМ 5. Аудит фінансової звітності.  

Тема 14. Аудиторські докази.  

Тема 15. Аудит фінансової звітності.  

Тема 16. Аудит касових операцій.  

Тема 17. Аудит фінансового стану з приводу банкрутства.  

Тема 18. Узагальнення результатів аудиту. 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

Знати:  

- основні інформаційні джерела аудиторської перевірки;  

- методи та прийоми аудиторських перевірок;  

- принципи формування аудиторських документів;  

- специфіку аудиторської перевірки по напрямкам;  

- законодавчо-нормативну базу та Міжнародні стандарти аудиту 

 Вміти:  

- формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансової звітності та 

фінансовий стан підприємства;  

- проводити аудит фінансового стану з приводу банкрутства  

Мати навички: 

- оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок 

проведення аудиту (незалежної перевірки систем обліку,  

внутрішнього контролю і фінансової звітності) та виконання аудиторських 

послуг та праці аудиторів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 - 32 86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, практичних занять,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 



Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 6 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.11 
Дисципліна «Економіка праці і соціально-трудові відносини », 5 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Об‘єкт, предмет і завдання дисципліни.   

Тема 2. Трудові ресурси суспільства 

Тема 3. Трудовий потенціал суспільства 

Тема 4. Система соціально-трудових відносин 

Тема 5. Оцінка соціально-трудових відносин 

Тема 6. Сутність соціального партнерства 

Змістовний модуль 2  

Тема 7. Соціального партнерство і його розвиток в Україні 

Тема 8. Склад і структура ринку праці 

Тема 9. Механізм функціонування ринку праці  

Тема 10. Сегментація ринку праці  

Тема 11. Соціально-трудові відносини зайнятості 

Тема 12. Види безробіття та показники аналізу безробіття 

Компетентності 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 

пропозиції, зайнятості та безробіття. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати: 

-   сутність категорії "праця" та її характеристики, процес праці та форми його 

виявлення; 

 - поняття  «людські ресурси», ―трудові ресурси‖ та ―трудовий потенціал‖ 

суспільства; 

 - поняття «соціально-трудових відносин», складові системи соціально-

трудових відносин; 

- сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової 

економіки; 

 - складові ринку праці та його функціонування, регулювання ринку праці; 

- сутність, зміст, принципи та складові організації праці; 

- напрямки використання трудових ресурсів, продуктивність праці та 

показники її виміру; 

- сутність  заробітної плати та її структуру, механізм організації заробітної 

праці;  

- показники використання праці та методики їх планування; 

-  сутність, напрями, показники моніторингу соціально-трудової сфери; 

- цілі, завдання, структура Міжнародної організації праці (МОП) у сучасному 

світі; 

- зарубіжний досвід регулювання відносин у сфері зайнятості; 

Вміти: 

-  визначати та аналізувати структуру людських ресурсів; 

-  застосовувати методи регулювання соціально-трудових відносин в умовах 

становлення ринкової економіки; 



-   проводити оцінку стану соціального партнерства на підприємстві  та 

визначати напрями його розвитку; 

- проводити аналіз ринку праці; 

- визначати умови оплати праці в системі колективно-договірного регулювання 

соціально-трудових відносин; 

- визначати чинники, що впливають на рівень і динаміку заробітної плати; 

- проводити моніторинг соціально-трудової сфери; 

- застосовувати міжнародні трудові норми в Україні. 

Мати навички щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-

трудовій сфері; вирішення проблем економіки праці й соціально-трудових 

відносин. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 32  72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

 періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 

 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.12 
Дисципліна «Міжнародна економіка », 5 семестр 

Зміст 

                                  Змістовний модуль 1 

Тема 1. Міжнародна економіка як наука 

Тема 2. Середовище міжнародної економічної діяльності 

Тема 3. Міжнародна економічна інтеграція 

Тема 4. Міжнародна торгівля 

Тема 5. Міжнародні інвестиції 

Тема 6. Міжнародний кредит  

                                  Змістовний модуль 2 

Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили 

Тема 8. Світова валютна система 

Тема 9. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 

Тема 10. Глобалізація та економічний розвиток 

Тема 11. Міжнародний бізнес 

Тема 12. Міжнародна економічна політика України 

Компетентності 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

Знати: 

  особливості сучасної міжнародної економіки, якими є провідні тенденції її 

функціонування та розвитку;  

 суть і форми сучасних міжнародних економічних відносин, які відбуваються 



на зламі ХХ та ХХІ століть;  

 закономірності становлення та поглиблення міжнародних економічних 

відносин і формування єдиного економічного простору – світового господарства; 

 специфіку формування і функціонування спеціальних економічних зон та 

єврорегіонів; 

 особливості розвитку господарського співробітництва країн світового 

співтовариства; 

 закономірності розвитку глобальних економічних та соціальних процесів, які 

зумовлюють взаємозв‘язок та взаємозалежність національних господарств, 

політичних, економічних і соціальних систем; 

 засади зовнішньо-торговельної, валютно-кредитної та виробничо-

інвестиційної політики в умовах розвитку світового господарства; 

 нові принципи конкуренції і перспективні сфери та форми взаємодії 

економіки України зі світовою економікою. 

Вміти: 

 аналізувати економічні відносини та дію економічних законів на міжнародному 

рівні; 

 знаходити і визначати шляхи адаптації та пристосування «західного» досвіду до 

умов України та реалізувати намір інтегруватися до системи міжнародних економічних 

відносин; 

 визначати сприятливі перспективи щодо посилення ефективності економіки 

України за рахунок оптимального використання переваг світогосподарського та 

міжнародного поділу праці; 

мати навички співставляти позитивні та негативні наслідки міжнародних 

економічних процесів для України 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32  116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 

  
Шифр за ОПП: ПП.Н.13 

Дисципліна «Статистика », 5 семестр 

 

Зміст 

  

 

Змістовний модуль 1. Статистичне спостереження, зведення, групування та обробка статистичних 

даних.  

Тема 1. Предмет і метод статистики 

Тема 2. Статистичне спостереження 

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних 

Тема 4. Абсолютні та відносні величини, графічний спосіб зображення їх.  

Тема 5. Середні величини і показники варіації 

Змістовний модуль 2. Визначення динаміки суспільних явищ, тенденції і закономірності їх розвитку, 

виявлення дії впливу окремих факторів їх розвитку.  

Тема 6. Вибіркові спостереження 

Тема 7. Ряди динаміки 

Тема 8. Вимірювання взаємозв‘язку, аналіз складних суспільних явищ і виявлення дії окремих 

факторів на їх розвиток.  

Тема 9. Індекси  

  
 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 



 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.14 
Дисципліна «Основи безпеки людини », 2 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль I. Основи системи безпеки життєдіяльності людини. Правові 

та організаційні основи безпеки.  

Тема 1. Безпека людини в Україні 

Тема 2. Категорійно-понятійний апарат 

Тема 3. Небезпеки, їх види, характер та результати проявів. 

Змістовний модуль 2. Державне управління безпекою людини, нагляд та 

громадський контроль.  

Тема 4. Імовірнісні структурно-логічні моделі виникнення та розвитку НС. 

Організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС.  

Тема 5. Соціальне та економічне значення охорони праці. 

Соціальний захист потерпілих. 

Тема 6. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим.  

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати  

Знати:  

- основи статистичного дослідження, зведення та групування матеріалів статистичного 

спостереження, виявлення зв'язків між окремими явищами та процесами, встановлення його 

структури, узагальнюючі статистичні показники, динаміку суспільних явищ, тенденцій і 

закономірностей їх розвитку.  

Уміти: 

- проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі  

показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти  

закономірності й тенденції розвитку досліджуваних явищ. 

Мати навички: 

- самостійної роботи з масовими статистичними даними і забезпечити  

створення теоретичної бази для наукового пошуку в курсовій та дипломній роботі.  

           
 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 - 32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, іспиту. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит у 5 семестрі 



аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

Результати 

Знати:  

-  сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності людини  

в умовах повсякденного життя, а також в умовах надзвичайних ситуацій, здобуті 

на основі вивчення структури, змісту і взаємозвязку житєдіяльності людини із 

середовищем праці й проживання;  

-  основні поняття у галузі безпеки людини, їх терміни та визначення;  

-  основні законодавчі та нормативні акти з питань людини, а також їх  

основні положення;  

-  систему державного управління безпекою людини, організацією  

охорони праці на підприємстві, функції та повноваження органів  

нагляду і контролю;  

-  основи фізіології гігієни праці та виробничої і побутової санітарії;  

-  порядок та необхідність прийняття рішення щодо захисту  

співробітників і громадськості від можливих захворювань та аварій на 

виробництві, катастроф і стихійних лих та надзвичайних ситуацій. А також 

заходів для ліквідації їх наслідків.  

-  методи аналізу та заходи щодо профілактики виробничого травматизму, 

професійних захворювань і аварій на виробництві.  

Вміти:  

- ідентифікувати потенційні небезпеки, розпізнавати їх вид, визначати  

величину та ймовірність їх впливу на організм людини та навколишнє 

середовище;  

-  обґрунтовувати і застосовувати практичні навички щодо захисту 

життєдіяльності людини від шкідливого і небезпечного впливу шкідливих 

параметрів середовища проживання та виробництва, а також вражаючих 

факторів, осередків ураження у надзвичайних ситуаціях із застосуванням 

сучасних технологій;  

-  надати першу долікарську медичну допомогу потерпілому;  

-  на основі діючих законодавчих нормативно-правових актів забезпечити 

соціальний захист осіб, які потерпіли від нещасних  

випадків, професійних захворювань та надзвичайних ситуацій.  

Мати навички:  

-  набуття студентами знань, умінь та компетенцій для здійснення  

ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального 

управління безпекою на об‘єктах господарської, економічної науково-освітньої 

та культурної діяльності, формування у студентів відповідальності за особисту та 

колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов‘язкового виконання в 

повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки на робочих місцях та в побуті.  

-  поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень.  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16 32   72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.15 
Дисципліна «Регіональна економіка », 2 семестр 

Зміст 

                                                 Модуль 1 

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 



формування економіки регіонів 

Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства 

Тема 4. Регіон в системі територіального поділу праці 

Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики 

Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики  

Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в 

ринкових умовах 

                                                  Модуль 2 

Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал України 

Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх 

розвитку і розміщення 

Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних 

систем 

Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 

Тема 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та 

інші світові структури 

Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації англійською 

мовою. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

Знати:  

- зміст економічних категорій; взаємозв'язок понять та показників; 

- господарський механізм функціонування на рівні місцевого 

самоврядування;  

- механізм розміщення продуктивних сил;  

- методи кількісної і якісної оцінки економічних явищ;  

- шляхи підвищення ефективності використання потенціалу території. 

Вміти:  

- кількісно оцінювати явища й визначати тенденції зміни показників; 

-  економічно обґрунтовувати технічні та організаційні рішення;  

- розрахувати величину потенціалу території;  

- вибрати ефективні виробничі, технологічні та проектні рішення, що 

забезпечували б інтенсифікацію і підвищення ефективності розміщення 

продуктивних сил; 
-  виконувати економічний аналіз виробничо-господарської діяльності на рівні 

регіонів, виявляти резерви підвищення ефективності та використання трудових, 

матеріально-технічних та фінансових ресурсів. 

Мати навички аналізу сучасного стану регіонального розвитку економіки, 

територіальної і галузевої структури господарського комплексу, а також оцінки 

об’єктивної необхідності раціонального використання всіх видів ресурсів і 



охорони навколишнього середовища. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

180 32 - 32 116 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.16 
Дисципліна «Економіка та організація інвестиційної та інноваційної 

діяльності », 6 семестр 

Зміст 

                                              Змістовний модуль 1 

Тема 1. Сутність і характеристика інноваційних процесів та інноваційної 

діяльності  

Тема 2. Еволюція теорій інновацій і сучасні тенденції розвитку інноваційних 

теорій  

Тема 3. Особливості створення інновацій і формування попиту на них  

Тема 4. Інноваційна політика підприємства  

Тема 5. Інноваційний потенціал підприємства  

Тема 6. Комплексна підготовка виробництва  

                                               Змістовний модуль 2 

Тема 7. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства  

Тема 8. Управління інноваційними процесами  

Тема 9. Інфраструктура інноваційної діяльності  

Тема 10. Завдання і джерела фінансування інноваційних процесів  

Тема 11. Моніторинг інновацій  

Тема 12. Економічне оцінювання інноваційних проектів  

Тема 13. Державне регулювання інноваційної діяльності …………...….……  

 

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

 

Результати 

Знати:  

-заходи державного регулювання та стимулювання інноваційної діяльності 

- можливості і принципи роботи сучасних інноваційних підприємств;  

-сутнісні характеристики інноваційних процесів; етапи інноваційної діяльності; 

моделі інноваційного процесу.  

Вміти:  

-на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими 



професійної діяльності виявляти тенденції розвитку інноваційних процесів; 

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими 

професійної діяльності виявляти сутнісні характеристики інноваційних процесів;  

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими 

професійної діяльності оцінювати організаційні форми реалізації інновацій; 

- на основі визначених компонентів та взаємозв‘язків між складовими 

професійної діяльності оцінювати організаційні форми реалізації інновацій. 

Мати навички виявляти тенденції розвитку інноваційних процесів, їх сутністні 

характеристики, особливості інноваційної діяльності, а також вивчення 

економічної теорії інноваційної сфери діяльності підприємств й організацій 

різних форм власності для досягнення технічного і товарного лідерства, зокрема, 

обґрунтування необхідності та ефективності широкого застосування результатів 

наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, пошуків джерел 

фінансування інноваційних проектів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 32 32  86 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 6 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.17 
Дисципліна «Стратегія підприємства », 5 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1. Стратегія підприємства, основні етапи її розробки.  

Тема1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепції  

Тема 2. Визначення місії та цілей  

Тема 3. Стратегічний контекст підприємства  

Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства  

Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства  

Тема 6. Стратегії бізнесу  

Тема 7. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства  

Тема 8. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства  

Змістовий модуль 2. Види стратегій підприємства, умови їх застосування  

Тема 9. Корпоративна стратегія підприємства  

Тема 10. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства  

Тема 11. Альтернативність у стратегічному виборі  

Тема 12. Декомпонування корпоративної стратегії  

Тема 13. Загальна характеристика функціональної стратегії. 

 Тема 14. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства  

Тема 15. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в 

Україні  

Компетентності 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК11 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень. 

СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 



Результати 

Знати:  

-економічну сутність категорії «стратегія підприємства», ієрархію стратегічного 

набору та основні типи стратегій;  

-принципи та етапи розробки стратегічного набору підприємства;  

-структуру чинників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства і 

механізм їх впливу на процес прийняття та реалізації стратегічних рішень; 

 -поняття та сутність моделей сучасної конкуренції, особливості визначення 

конкурентних стратегій;  

-SWOT-аналіз та особливості його застосування;  

-матричні методи стратегічного аналізу; -особливості процесу розробки та 

реалізації стратегічного набору для диверсифікованих компаній.  

Вміти:  

-формулювати місію і стратегічні цілі підприємства;  

-аналізувати зовнішні чинники впливу і діагностувати стан внутрішнього 

середовища підприємства з метою розробки ефективної стратегії розвитку;  

-аналізувати стратегічні альтернативні варіанти розвитку конкурентного 

підприємства і здійснювати вибір найбільш прийнятного з них;  

-визначати конкурентні переваги підприємства і розробляти напрями їх 

вдосконалення;  

-виходячи з обраної загальної та конкурентної стратегій, визначати систему 

функціональних, ресурсних і продуктових стратегій;  

-розробляти заходи щодо забезпечення якісного процесу прийняття стратегічних 

рішень. 

Мати навички обґрунтування та розробки стратегічного набору підприємства 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 - 32 42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.18 
Дисципліна «Проектний аналіз », 8 семестр 

Зміст 

                                                Змістовний модуль 1 

Тема 1. Суть і зміст проектного аналізу  

Тема 2. Концепція проекту  

Тема 3. Життєвий цикл проекту  

Тема 4. Концепція затрат і вигод у проектному аналізі  

                                                Змістовний модуль 2 

Тема 5. Цінність грошей у часі  

Тема 6. Урахування впливу інфляції на грошові потоки від проекту  

Тема 7. Функціональні аспекти проектного аналізу  

Тема 8. Оцінка інвестиційних проектів. Аналіз беззбитковості проекту. Методи 

оцінки ефективності інвестування  

Тема 9. Оцінка проектного ризику 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 



управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати 

Знати:   

-складові проекту та фази його життєвого циклу; 

  основну термінологію проектного аналізу; 

методи обґрунтування ефективності проекту. 

Вміти :  аналізувати ефективність проектів з урахуванням різних чинників: часу, 

інфляції, змін макро- та мікросередовища та ін.;  визначати показники 

беззбитковості проекту та виконувати порівняння альтернативних проектів;  

оцінювати проектні ризики. 

Мати навички:  опанування методами оцінки затрат і вигод проекту;методами 

оцінки ефективності та визначення беззбитковості проекту 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

150 26 26  98 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт,екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 8 семестрі 

 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПП.Н.19 
Дисципліна «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків », 

7,8 семестр 

Зміст 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень 

Тема 2. Особливості прийняття рішень господарської діяльності 

Тема 3. Методичні основи розроблення та обгрунтування господарських рішень. 

Змістовий модуль 2.  

Тема 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діляьності 

Тема 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень 

Тема 6. Обгрунтування інвестиційних і фінансових рішень. 

Тема 7. Оцінювання підприємницьких ризиків 

Тема 8. Основи ризик-менеджменту 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

 

Результати Знати:  



- основні поняття й категорії обґрунтування господарських рішень та оцінки 

підприємницьких ризиків 

- сучасні методи й моделі розроблення, обґрунтування та прийняття 

господарських рішень;  

-основні принципи й підходи до обґрунтування господарських рішень в умовах 

невизначеності та ризику; 

- методичні основи кількісного та якісного аналізу підприємницьких ризиків;  

-теоретичні аспекти ризик-менеджменту та напрями регулювання 

підприємницьких ризиків.  

Вміти:  

-визначати оптимальні форми подання та реалізації господарських рішень;  

-розробляти й обґрунтовувати господарські рішення на основі комплексу методів 

і моделей, системи показників економічного обґрунтування рішень;  

-обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішення в умовах 

невизначеності та ризику;  

-аналізувати ефективність інвестиційних і фінансових рішень;  

-здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання ризику, використовуючи 

комп‘ютерну техніку та програмно-математичні комплекси;  

-визначати напрями та методи регулювання господарських ризиків на 

підприємстві. 

Мати навички щодо обґрунтування господарських рішень з різним ступенем 

невизначеності та ризику 

 

 

 
 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 01 

Дисципліна «  Управління зайнятістю»,  3 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Праця як суспільно-корисна діяльність і об'єкт в економічній і 

соціологічній науках 

Тема 2. Основні теоретичні та методологічні підходи до розробки теорії 

зайнятості 

Тема 3. Ринок праці 

Змістовний модуль 2. 

Тема 4. Безробіття і причини її виникнення 

Тема 5. Державне регулювання зайнятості та ринку праці 

Тема 6. Державна служба зайнятості 

 

 

Компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 
СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

СК16. Глибоке розуміння взаємовпливу економічних явищ і процесів, 

усвідомлення соціальної важливості професії економіста. 

СК17. Здатність визначати соціально-економічну ефективність організації  

праці, регулювання трудових процесів, управління персоналом та  

комплексного проектування праці 

СК18. Здатність аналізувати та планувати показники з праці, виявляти  

міжнародні тенденції в організації праці, застосовувати методи  

формування, викориcтання та регулювання трудового потенціалу прaці. 

 



 

 

 

Результати 

Знати: 

-принципи регулювання ринку праці та зайнятості населення; 

-специфіку функціонування ринку праці на сучасному етапі; 

-основні методи регулювання ринку праці та зайнятості населення; 

Вміти: 

-аналізувати економічні і соціальні проблеми зайнятості населення; 

-застосовувати отримані знання у практичній діяльності; 

-використовувати методи регулювання ринку праці та зайнятості населення для 

прийняття управлінських рішень в цій галузі; 

Мати навички: 

- аналізу економічних і соціальних проблем ринку праці та зайнятості 

населення; 

- оцінки результативності державних заходів регулювання зайнятості 

і ринку праці; 

- використання отриманих знань у практичній діяльності. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 32  16 87 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми.. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у  3 семестрі 

 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 02 

Дисципліна « Система управління конфліктами  »,  семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Конфлікт: сутність, структура, класифікація. 

Тема 2. Причини виникнення конфліктів.  

Тема 3. Внутрішньоособистісні конфлікти.    

Тема 4. Міжособистісні конфлікти.  

Змістовний модуль 2.   

Тема 5. Попередження конфліктів в організаціях.    

Тема 6. Розв‘язання конфліктів в організаціях.     

Тема 7.  Конфліктні ситуації в ділових бесідах і переговорах.  

Тема8. Медіація - посередництво  по урегулюванню конфліктів. 

Компетентності 

 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 

пропозиції, зайнятості та безробіття. 



СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

СК17. Здатність визначати соціально-економічну ефективність організації  

праці, регулювання трудових процесів, управління персоналом та  

комплексного проектування праці 

СК18. Здатність аналізувати та планувати показники з праці, виявляти  

міжнародні тенденції в організації праці, застосовувати методи  

формування, викориcтання та регулювання трудового потенціалу прaці 

Результати 

Знати: 

- зміст і призначення проведення переговорів; 

- стратегії і стилі проведення переговорів; 

- основні методи впливу на партнера. 

- принципи і закономірності проведення ділових переговорів, зустрічей, нарад, 

публічних виступів; 

- стадії проведення переговорів; 

- особливості проведення переговорів з людьми зі складним характером. 

-основні напрями сучасної конфліктології, методи вирішення та профілактики  

конфліктних ситуацій;  

-визначення та основні  характеристики психічних властивостей конфліктних 

особистості,  

-основні характеристики  конструктивного ділового спілкування  і діяльності 

людини; 

-характеристики емоційно-вольової сфери людини; 

поняття про основні  методи та стратегії попередження та вирішення конфліктів  

Уміти:  

- проводити швидку підготовку до переговорів; 

- визначати і застосовувати основні техніки впливу на людей; 

- підбирати правильні методи ведення переговорів для вирішення певних 

проблем управління; 

- створювати сценарії типових переговорних ситуацій; 

- застосовувати основні прийоми активного слухання; 

- застосовувати основні прийоми активного слухання; 

- працювати в групі і приймати різні ролі в команді 

- проводити ділові наради; 

- виступати перед аудиторією, в т.ч. з використанням презентації 

 визначати індивідуальні стилі реагування та вирішення конфліктних ситуацій; 

 аналізувати вплив різних факторів на виникнення конфліктів в організаціях; 

 аналізувати умови формування конструктивного ділового спілкування; 

 визначати психологічний клімат у професійному колективу; 

 попереджувати та вирішувати конфліктні ситуації. 

 

Мати навички: розв‘язанні конфліктів у професійній діяльності та підвищення 

комунікативних здібностей 

  

 



Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 16  32 72 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми.. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 7 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 03 

Дисципліна «  Мотивація персоналу »,  семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Мотивація персоналу як складова соціально-трудових відносин 

Тема 2. Змістовні теорії мотивації персоналу 

Тема 3. Процесуальні теорії мотивації персоналу 

Тема 4. Матеріальна, трудова і статусна мотивація персоналу 

Тема 5. Заробітна плата, її місце в мотиваційному механізмі 

Тема 6. Мотивуюча роль систем оплати праці 

Змістовний модуль 2. 

Тема 7. Доплати і надбавки до заробітної плати та їх мотивуюча роль 

Тема 8. Контрактна форма найму й оплати праці 

Тема 9. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності 

Тема 10. Оцінка персоналу та її мотивуюча роль 

Тема 11. Методи оцінювання персоналу 

Компетентності 

 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 

пропозиції, зайнятості та безробіття. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

СК17. Здатність визначати соціально-економічну ефективність організації  

праці, регулювання трудових процесів, управління персоналом та  

комплексного проектування праці 

СК18. Здатність аналізувати та планувати показники з праці, виявляти  

міжнародні тенденції в організації праці, застосовувати методи  

формування, викориcтання та регулювання трудового потенціалу прaці 

Результати 

Знати: 

 − теоретико-методологічні засади мотивації трудової діяльності як складової 

соціально-трудових відносин; 

− змістовні характеристики сучасних теорій мотивації;  

− сутність мотиваційного моніторингу;  

− традиційні та нетрадиційні підходи до організації матеріального стимулювання 

персоналу;  

− змістовні характеристики нематеріальної мотивації трудової діяльності;  

− сутність, види, функції, методи оцінювання персоналу, як складової мотивації 

трудової діяльності; 

 

Уміти:  

− оцінювати мотиваційні чинники певного виду роботи та пропонувати 



заходи щодо її перепланування; 

− обґрунтовувати найбільш раціональні підходи до мотивації персоналу в 

різних економічних умовах; 

− аналізувати ефективність нематеріальної мотивації трудової діяльності в 

організації й проектувати заходи щодо її посилення; 

− оцінювати стан матеріальної мотивації в організації й проектувати заходи 

щодо її удосконалення; 

− розробляти та визначати оптимальну структуру компенсаційного пакета 

для різних категорій персоналу; 

− визначати основні чинники диференціації заробітної плати різних 

категорій персоналу та враховувати їх під час розроблення тарифних умов й 

інших складових заробітної плати; 

− розробляти преміальне положення в організації: визначати показники, 

умови преміювання, розмір премій і установлювати періодичність їх виплати; 

− обґрунтовувати необхідність і доцільність вибору різних варіантів 

установлення доплат і надбавок до заробітної плати й одноразових премій і 

винагород; 

− організовувати проведення мотиваційного моніторингу, аналізувати його 

результати і розробляти рекомендації щодо посилення мотивації трудової 

діяльності. 

Мати навички: самостійного аналізу стану мотивації персоналу і розробки 

науково-практичних рекомендацій щодо її посилення 

  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

120 32  32 56 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів . 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 7 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 04 

Дисципліна «  Рекрутинг персоналу», 5 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Особливості сучасного ринку праці 

Тема 2. Поняття і характеристики сучасного рекрутингу 

Змістовний модуль 2. 

Тема 3. Особливості рекрутингу в різних країнах світу 

Тема 4. Технології підбору кадрів 

Компетентності 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі 

етичних міркувань. 
СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 

пропозиції, зайнятості та безробіття. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

СК16. Глибоке розуміння взаємовпливу економічних явищ і процесів, 

усвідомлення соціальної важливості професії економіста. 

СК17. Здатність визначати соціально-економічну ефективність організації  

праці, регулювання трудових процесів, управління персоналом та  

комплексного проектування праці 

СК18. Здатність аналізувати та планувати показники з праці, виявляти  



міжнародні тенденції в організації праці, застосовувати методи  

формування, викориcтання та регулювання трудового потенціалу прaці. 

 

Результати 

Знати: 

- основи управління поведінкою персоналу, теорії поведінки особистості в 

організації;  

- теоретичні основи, зміст і методи управління мотивацією і стимулюванням 

трудової діяльності; 

- теоретичні і практичні підходи до визначення джерел і механізмів забезпечення 

конкурентної переваги організації; 

- сутність і основні характеристики ринку праці ;  

- державну систему управління трудовими ресурсами 

 Уміти:  

-приймати обґрунтовані рішення на основі даних управлінського обліку в сфері 

управління персоналом; 

- брати участь в розробці корпоративних, конкурентних і функціональних 

стратегій розвитку організації в частині управління персоналом; 

- прогнозувати і планувати потребу організації в персоналі  в відповідності  із 

стратегічними планами організації і визначати ефективні шляхи її задоволення; 

Мати навички:  розробки та реалізації маркетингових програм в управлінні 

персоналом; 

методів реалізації основних управлінських функцій у сфері управління 

персоналом; 

методів розробки та реалізації стратегій управління персоналом; 

методами планування числінощів і професійного складу 

персоналу відповідно до стратегічних планів організації 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 32  42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми.. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит    у 5  семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 05 

Дисципліна « Оцінка кадрового потенціалу»  »,  7 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1 Система управления персоналом организации 

Тема 2 Планирование потребности в персонале 

Тема 3 Анализ и описание работы (должности). Определение требований к 

кандидатам на должность 

Тема 4 Набор персонала 

Тема 5 Методы отбора персонала 

Змістовний модуль 2. 

Тема 6 Анализ и оценка заявительных документов при отборе персонала 

Тема 7 Оценка персонала с помощью собеседования 

Тема 8 Оценка персонала с помощью тестов и профессионального испытания 

Тема 9 Определение потребности в обучении персонала 

Тема 10 Система оценки результатов деятельности и поведения персонала 

Компетентності 

ЗК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки. 

ЗК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

ЗК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

ЗК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин 



СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК13 Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 

пропозиції, зайнятості та безробіття. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

СК16. Глибоке розуміння взаємовпливу економічних явищ і процесів, 

усвідомлення соціальної важливості професії економіста. 

СК17. Здатність визначати соціально-економічну ефективність організації  

праці, регулювання трудових процесів, управління персоналом та  

комплексного проектування праці 

СК18. Здатність аналізувати та планувати показники з праці, виявляти  

міжнародні тенденції в організації праці, застосовувати методи  

формування, викориcтання та регулювання трудового потенціалу прaці. 

Результати 

Знати:  

- сучасні та класичні концепції управління персоналом;  

-принципи та методи управління персоналом організації; 

-особливості розробки та впровадження вимог до посади 2 етап: критерії відбору 

і розстановки персоналу 

- цілі, завдання та види атестації  

-методи проведення ділової оцінки персоналу 

Уміті:  

- застосовувати класичні та сучасні концепції в практичній діяльності;  

- прикмети теоретичні методи управління в практиці 

- розробляти вимоги до підбору, розстановки персоналу 2 етап: застосовувати 

вимоги до підбору, розстановки персоналу 

- розробляти технології поточної ділової оцінки персоналу 2 етап: застосовувати 

технології поточної ділової оцінки персоналу 

Мати навички:  

- застосування концепцій управління в системі управління колективом; 

-  реалізації методів управління в системі управління персоналом; 

- розробки методів ділової оцінки; 

-  застосування на практиці методи ділової оцінки. 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 32  42 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми.. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Іспит  у  7 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 06 

Дисципліна «  Управління персоналом  », 6 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1.Управління персоналом у системі менеджменту організацій. 

Тема 2.Управління персоналом як соціальна система. 

Тема 3.Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації. 

Тема 4. Організація діяльності та функції служб персоналу 

Тема 5. Кадрове планування в організаціях 

Тема 6. Організація набору та відбору персоналу 



Тема 7. Трудова адаптація та її види: організаційна, соціально-психологічна, 

професійна, психофізіологічна. 

Змістовний модуль 2. 

Тема 8. Формування колективу організації 

Тема 9. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління. 

Тема 10. Оцінювання персоналу в організації 

Тема 11. Управління розвитком і рухом персоналу організації 

Тема 12. Соціальне партнерство в організації 

Тема 13.Ефективність управління персоналом 

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 
СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

СК16. Глибоке розуміння взаємовпливу економічних явищ і процесів, 

усвідомлення соціальної важливості професії економіста. 

СК18. Здатність аналізувати та планувати показники з праці, виявляти  

міжнародні тенденції в організації праці, застосовувати методи  

формування, викориcтання та регулювання трудового потенціалу прaці. 

 

Результати 

- Знати: сучасні проблеми управління персоналом в Україні; 

-  місце та значення управління персоналом у системі менеджменту 

організацій; 

-  основні принципи управління персоналом у сучасній системі менеджменту; 

-   сутність системного підходу до змісту функцій з управління персоналом в 

організації; 

-     основні вимоги до формування кадрової та соціальної політики фірм. 

Уміти: 

 -  будувати активну кадрову політику організації, зокрема визначати 

основні заходи з її формування та реалізації; 

- володіти навичками кадрового планування з метою визначення 

оптимальної чисельності та структури працівників; 

- проводити об'єктивний аналіз кадрової роботи на основі кадрового 

моніторингу; 

- формувати згуртований трудовий колектив організації та управляти ним. 

Мати навички:  

-формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо 

формування та реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, 

раціонального відбору працівників на посади та формування дієвого трудового 

колективу, 

- оцінювання та розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їх 

потенціалу. 

  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13  13 64 

Форми СРС 
Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів . 

Оцінка 

результатів 
Залік    у  6 семестрі 



навчання 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 07 

Дисципліна «  Аудит персоналу »,  7 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Теоретичні основи аудиту персоналу 

Тема 2. Методологія аудиту персоналу 

Тема 3. Рівні та інструментарій проведення аудиту персоналу 

Тема 4. Аналіз трудових показників як основа аудиту персоналу 

Тема 5. Аудит найму та звільнень 

Тема 6. Аудит робочих місць 

Змістовний модуль2. 

Тема 7. Аудит умов праці, безпеки та здоров‘я 

Тема 8. Аудит розвитку персоналу 

Тема 9. Аудит винагород 

Тема 10. Аудит роботи служб управління персоналом 

Тема 11. Аудит інтелектуального капіталу 

Тема 12. Аудит витрат на персонал 

Компетентності 

 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК17. Здатність визначати соціально-економічну ефективність організації  

праці, регулювання трудових процесів, управління персоналом та  

комплексного проектування праці 

СК18. Здатність аналізувати та планувати показники з праці, виявляти  

міжнародні тенденції в організації праці, застосовувати методи  

формування, викориcтання та регулювання трудового потенціалу прaці. 

 

Результати 

Знати:  

- основних парадигм науки аудиту персоналу; теоретичних і практичних засад аудиту 

персоналу на підприємстві; 
 

- змісту, завдань та принципів організації аудиту персоналу; видів ресурсного 

забезпечення аудиту персоналу; 
 

- законодавчої бази та нормативно-правових вимог щодо аудиту персоналу; 
 

- змісту, основних цілей та завдань, структури, наукових принципів, методів аудиту 

персоналу, наукових принципів та методів кадрового діловодства та його ролі в аудиті 

персоналу; 
 

- наукових принципів та методів кадрового діловодства, його ролі в системі аудиту 

персоналу, специфіки складання аудиторської документації з урахуванням 

нормативно-правових вимог; 

змісту заходів щодо формування та використання кадрового складу підприємства 

відносно системи аудиту персоналу; 
 
- основних видів та напрямів аудиту персоналу; видів, факторів та показників 



діяльності персоналу в процесі аудиту 
 
- персоналу підприємства; засад регулювання трудової діяльності персоналу; 
 
- засад управління робочим часом працівників, методів аналізу, аудиту та 

удосконалення ефективності використання робочого часу працівниками 

підприємства; 
 
- сутності, цілей, завдань аудиту елементів процесу оцінювання персоналу на 

підприємстві; 
 
- аудит різних форм і методів мотивування активної трудової поведінки персоналу; 
 
- сутності, значення, форм соціального партнерства на підприємстві, методів 

оптимізації інтересів соціальних партнерів на підприємстві; 
 
- аудит загальних засад ефективності діяльності підприємства, різних видів 

ефективності управління персоналом; 

 

Уміти: - обґрунтувати вибір принципів та методів аудиту персоналу на підприємстві; 
 
- проводити аналіз стану роботи служби управління персоналом; здійснювати 

планування чисельності та професійно-кваліфікаційної структури персоналу служби 

аудиту персоналу; ефективно використовувати сучасні інформаційні технології в 

аудиті персоналу; здійснювати аудит оцінки психофізіологічного стану окремих 

працівників; аналізувати стан соціально-психологічного клімату в колективі та 

розробляти відповідні рекомендації з його покращення;  

- застосовувати ефективні методи аудиту персоналу; 
 
- ефективно використовувати наукові принципи та методи аудиту персоналу та 

методи кадрового діловодства, розробляти та використовувати аудиторську 

документацію та внутрішню нормативно-правову базу відповідно до діючого 

законодавства про працю; 
 
- складати й обґрунтовувати плани аудиту системи навчання, підвищення кваліфікації 

та перепідготовки кадрів, розвитку ділової кар‘єри співробітників, контролювати 

процеси розвитку персоналу; 

- здійснювати діагностику та аудит основних процесів руху персоналу на 

підприємстві, розробляти заходи щодо оптимізації внутрішньо-організаційних 

переміщень працівників; 
 
- аналізувати трудові процеси для визначення вимог до працівників, здійснювати 

регламентування посадових обов‘язків співробітників підприємства; 
 
- перевіряти внутрішню нормативно-правову базу виконання персоналом 
підприємства режиму праці та відпочинку; 
 
- перевіряти розроблені методи аналізу та оптимізації ефективності використання 

робочого часу, контролювати ефективність використання робочого часу на 

підприємстві; 
 
- застосовувати науково обґрунтовані методи та розробляти науково обґрунтовані 

заходи щодо проведення аудиту персоналу на підприємстві; 
 
- розробляти та застосовувати науково обґрунтовані форми та мето-ди оптимізації 
інтересів соціальних партнерів на підприємстві; 
 
- аналізувати рівень ефективності соціально-трудових процесів на підприємстві, 

застосовувати науково обґрунтовані методи визначення та оптимізації ефективності 

управління персоналом на підприємстві; 
 
- надавати консультації працівникам підприємства з питань аудиту персоналу; 
 
- здійснювати розрахунки показників, що характеризують трудову сферу 
підприємства; 

Мати навички:  організовувати, перевіряти та контролювати процеси підбору, 

адаптації, розвитку персоналу, оцінювання, вивільнення персоналу, дотримання 

штатно-посадових дисциплін, роботу фахівців нижчого посадового рівня, 

фахівців, які відповідають за кадрове діловодство/ 



 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16 16  58 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми.. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік  у 7 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 08 

Дисципліна «  Статистика праці  », 7 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 2. 

Тема 1. Предмет, методи і завдання статистики праці 

 Тема2. Агрегована система показників статистики праці  

Тема 3. Статистика трудових ресурсів  

Тема 4. Статистика чисельності, складу та руху робочої сили  

Тема 5. Статистика робочого часу  

Змістовний модуль 2. 

Тема 6. Статистика робочих місць 

Тема 7.Статистика продуктивності праці  

Тема 8. Статистика оплати праці 

Тема 9. Система показників статистики праці на транспорті. 

Компетентності 

 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК17. Здатність визначати соціально-економічну ефективність організації  

праці, регулювання трудових процесів, управління персоналом та  

комплексного проектування праці 

СК18. Здатність аналізувати та планувати показники з праці, виявляти  

міжнародні тенденції в організації праці, застосовувати методи  

формування, викориcтання та регулювання трудового потенціалу прaці. 

 

Результати 

Знати: 

 -суть і принципи побудови системи показників статистики праці, її місце і роль 

серед інших статистичних дисциплін. 

Уміти:  

-застосовувати на практиці статистичні методи оцінки трудових ресурсів, 

продуктивності праці, оплати праці та зайнятості працездатного населення,  

- визначати тенденції розвитку і прогнозні значення статистичних показників. 

Мати навички:  кількісної та якісної оцінки соціально-економічних явищ і 

процесів 

  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 16  16 58 

Форми СРС Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 



рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 7 семестрі 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 09 

Дисципліна «  Управління командами  », 6 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Управління людськими ресурсами проекту 

Тема 2. Команда проекту 

Тема 3. Соціально-психологічна структура команди 

Змістовний модуль 2. 

Тема 4. Формування ефективних команд 

Тема 5. Конфлікт та управління конфліктом 

Тема 6. Переговори. Ефективне ведення переговорів 

Тема 7. Проблеми управління командою проекту 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність до креативного та критичного мислення. 
СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК4 Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК8 Здатність аналізувати та розв‘язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах у межах спеціальності. 

СК16. Глибоке розуміння взаємовпливу економічних явищ і процесів, 

усвідомлення соціальної важливості професії економіста. 

СК18. Здатність аналізувати та планувати показники з праці, виявляти  

міжнародні тенденції в організації праці, застосовувати методи  

формування, викориcтання та регулювання трудового потенціалу прaці. 
 

Результати 

Знати: 

-   поняття «команда» і «група» та відмінності між ними; 

-  вплив групи на динаміку на розвиток команди проекту;  

- побудову і роботу проектної команди, ролі в командах, їх позиціонування в 

ході здійснення проекту і лідерстві в проектах;  

Уміти:  

-  взаємодіяти під час группової роботи по проекту, з огляду на наявність 

можливого конфлікту,  

- вести переговори. 

 

 

Мати навички: сучасного управлінського мислення, що сприяє управлінню 

проектом на всіх стадіях його життєвого циклу 

  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

     

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,екзамену. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми.. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у  семестрі 



 

 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ВПП 6 

Дисципліна «тренінг-курс Бізнес-моделі компанії », 5 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Сучасні бізнес-моделі 

Тема 2. Інноваційна пропозиція споживчої цінності  

Тема 3. Інноваційна сегментація ринку  

Тема 4. Інноваційні структури створення цінності  

Змістовний модуль 2. 

Тема 5. Інноваційні моделі отримання прибутку  

Тема 6. Інноваційні конкурентні стратегії  

Тема 7. Інноваційні стратегії зростання  

Компетентності 

СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні. 

СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів. 

СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 
СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК16. Глибоке розуміння взаємовпливу економічних явищ і процесів, 

усвідомлення соціальної важливості професії економіста. 

СК 17.Здатність аналізувати і впроваджувати інвестиційно – інноваційні проекти 

для організації власного бізнесу, розвитку галузей економіки та державної 

економічної системи. 

СК18.Здатність будувати моделі економічних процесів суб‘єктів 

господарювання, галузей та економічних систем. 

 

Результати 

знати: 

-сутність та зміст формування бізнес-моделей; 

-принципи і функції формування бізнес-моделей; 

-основні напрями формування бізнес-моделей; 

-шляхи побудови бізнес-моделей організації. 

Вміти:  

-отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань 

програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручник, 

навчальний посібник, періодичні видання, Інтернет та ін.); 

-ефективно організовувати свій робочий час; 

-працювати в команді; 

-здійснювати ефективні міжособистісні комунікації; 



-застосовувати знання з формування бізнес-моделей у професійній діяльності в 

сучасних організаціях; 

-перекладати реальний світ комерційної діяльності на мову бізнес-моделювання; 

-отримати найбільш точне уявлення про світ комерційної діяльності та його 

істотні властивості і передбачити майбутні події; 

-творчо і нестандартно мислити 

Мати навички здійснення процесу формування бізнес-моделі підприємства. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 32 32  71 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, розрахункових робіт, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; підготовка 

рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з рекомендованої літератури, 

періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 5 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

Шифр за ОПП: ПСЗО 11 

Дисципліна «  Створення та функціонування Start-up  », 8 семестр 

Зміст 

Змістовний модуль 1. 

1. Start-up організаційна форма започаткування бізнесу  

2. Особливості фінансування start-up 

3. Бізнес –моделювання у форматі start-up 

4. Створення start-up 

5. Відбір персоналу до start-up 

6. Розробка бізнес-моделі  start-up 

7. Залучення капіталу 
Змістовний модуль 2. 

8. Брендменеджмент  start-up 

9. Позиціонування start-up 

10. Побудова партнерства 

11. Розробка програми лояльності start-up 

12. Формування програми соціальної відповідальності  start-up 

13. Інтерактивний –маркетинг у форматі start-up 

14. Обгрунтування  бізнес-плану start-up 

15. Презентація start-up і бізнес –плану 

Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК2 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК7 Здатність застосовувати комп‘ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК10 Навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб‘єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та 

установ. 

СК16. Здатність використовувати знання, уміння й практичні навички  

в галузі єкономіки праці та соціально трудових відносин, нормування, 

 організації, фізіології та психології праці для підвищення ефективності  

управління персоналом підприємства 

СК17. Здатність визначати соціально-економічну ефективність організації  



праці, регулювання трудових процесів, управління персоналом та  

комплексного проектування праці 

СК18. Здатність аналізувати та планувати показники з праці, виявляти  

міжнародні тенденції в організації праці, застосовувати методи  

формування, викориcтання та регулювання трудового потенціалу прaці. 

 

Результати 

Знати: -  прикладні методики відбору та оцінки персоналу компанії; 

-  особливості залучення інвестицій для реалізації проекту; 

-  основні аспекти ефективного брендінгу та просування start-up 

продуктів; 

-  технологію побудови партнерських зв‘язків; 

-  особливості формування PR компанії  start-up ; 
 

Уміти: генерувати креатині ідеї; оцінювати та обирати інноваційні ідеї для 

реалізації в форматі start-up ; формувати команду проекту; 

 будувати партнерські зв‘язки та проводити ділові переговори; 

 обирати ефективні форми залучення капіталу; 

 відстоювати свої інтереси бізнесу перед інвесторами; 

 презентувати бізнес-ідеї  інвесторам, постачальникам, споживачам; 

 правильно обирати цільову аудиторію та засоби комунікацій; 

 просувати проект в мережі Інтернет; 

 формувати програми соціальної відповідальностіта лояльності 

 start-up. 

Мати навички: формування команди в контексті start-up 

  

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 13 26  51 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю,заліку. Вивчення розділів, 

рекомендованих до самостійного опанування; підготовка рефератів та написання 

ессе на розглянуті теми.. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік  у  8 семестрі 



 


