
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА) 

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 «ЕКОНОМІКА» 
 

Дисципліни кафедри Економіки та маркетингу 
 
1. Міжнародні економічні відносини та світове господарство 
2. Агробізнес в міжнародному економічному середовищі 
3. Економіка сільського господарства 
4. Потенціал і розвиток підприємства 
5. Економіка та організація діяльності об`єднань підприємств 
6. Економіка праці та соціально-трудові відносини 
 

Дисципліни кафедри Обліку та аудиту 
 
1. Статистика 
2. Банківська справа 
3. Управління ресурсами та витратами 
 

Дисципліни кафедри Організації виробництва, бізнесу та менеджменту 
 
1. Аналіз господарської діяльності 
2. Управління логістичними процесами підприємств 
3. Інфраструктура аграрного ринку 
 

Дисципліни кафедри Безпека життєдіяльності та право 
 
1. Трудове та господарське право 



ВИБІРКОВІ БЛОКИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ, 

ЩО ФОРМУЮТЬ ЇХ ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ В МЕЖАХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 «ЕКОНОМІКА» 

 
Спрямування «Економіка підприємства» 

№ Назва дисципліни Кафедра 
Мова 

викладання 

1 Трудове та господарське право 
Безпека життєдіяльності та 

право 
українська 

2 Аналіз господарської діяльності 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

3 
Міжнародні економічні відносини та світове 
господарство 

Економіки та маркетингу українська 

4 Статистика Обліку та аудиту українська 
5 Банківська справа Обліку та аудиту українська 

6 
Управління логістичними процесами 
підприємств 

Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

7 Потенціал і розвиток підприємства Економіки та маркетингу українська 

8 
Економіка та організація діяльності об`єднань 
підприємств 

Економіки та маркетингу українська 

9 Економіка праці та соціально-трудові відносини Економіки та маркетингу українська 
 

Спрямування «Економіка агробізнесу» 

№ Назва дисципліни Кафедра 
Мова 

викладання 

1 Трудове та господарське право 
Безпека життєдіяльності та 

право 
українська 

2 Аналіз господарської діяльності 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

3 
Міжнародні економічні відносини та світове 
господарство 

Економіки та маркетингу українська 

4 Статистика Обліку та аудиту українська 

5 
Агробізнес в міжнародному економічному 
середовищі 

Економіки та маркетингу українська 

6 Економіка сільського господарства Економіки та маркетингу українська 

7 Інфраструктура аграрного ринку 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

8 
Економіка та організація діяльності об`єднань 
підприємств 

Економіки та маркетингу українська 

9 Управління ресурсами та витратами Обліку та аудиту українська 
 



МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економічної теорії, мікро- та макроекономіки, економіки підприємства, фінансів. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» буде корисна 
майбутнім фахівцям для набуття знань щодо функціонування суб’єктів господарської діяльності на 
міжнародних ринках, основних проблем на шляху такої діяльності, механізмів валютного, митного та 
податкового її регулювання. 

Міжнародні економічні відносини та світове господарство – це дисципліна, що вивчає міжнародні 
аспекти діяльності підприємства, механізми, що регулюють цю діяльність, способи виходу 
підприємства на міжнародні ринки, алгоритми ведення зовнішньоекономічних операцій та 
розрахунків за цими операціями. 

Закінчується вивчення курсу розглядом інтеграційних напрямків України у систему світового 
господарства з урахуванням внутрішніх та зовнішніх чинників. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 орієнтуватись у понятійному апараті, що застосовується в світовій господарській практиці; 

 самостійно аналізувати чинники розвитку сучасних міжнародних економічних відносин, 
законів та принципів міжнародних економічних відносин; 

 здатність творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначати 
проблеми й тенденції їх розвитку; 

 здатність аналізувати тенденції міжнародних інтеграційних процесів, вплив міжнародних 
організацій на розвиток міжнародних економічних відносин; 

 здатність використовувати одержані знання в умовах України, виходячи з цілей її інтеграції у 
сучасну систему світогосподарських зв'язків. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців цілісного  уявлення про сучасні форми, 
особливості, закономірності та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин та місце 
України в системі світового господарства. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини та світове 
господарство» є: 

 формування цілісного уявлення про процеси, які характеризують міжнародний рівень 
взаємодії національних економік в межах світового господарства; 

 формування у студентів умінь і навичок щодо оцінки еволюційного характеру розвитку 
системи МЕВ; культури сучасного економічного мислення; навичок щодо використання 
набутих знань для аналізу світогосподарських процесів за допомогою показників обсягів, 
динаміки, ефективності МЕВ на різних рівнях; 

 засвоєння студентами методичних підходів до оцінки поточного стану та прогнозування 
тенденцій розвитку основних форм МЕВ; 

 формування вміння пов’язувати процеси, які відбуваються у світі,  з економічним станом 
України та визначення місця України у системі світогосподарських зв’язків. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність оперувати базовими категоріями, 
новітніми теоріями, концепціями, технологіями та методами у сфері міжнародних економічних 
відносин з урахуванням їх основних форм, вміло застосовувати аналітичний інструментарій 
дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків з використанням 
сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



АГРОБІЗНЕС В МІЖНАРОДНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з мікро- та макроекономіки, міжнародної економіки, організації та результативності 
господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва, розуміння сутності міжнародних 
економічних відносин, їх значення й еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і 
принципів. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Агробізнес в міжнародному економічному середовищі» буде корисна 
майбутнім фахівцям для набуття вмінь щодо масштабного економічного  мислення, вміння будувати 
стратегії та тактики щодо ефективного здійснення господарської діяльності аграрного підприємства 
на міжнародному рівні. 

«Агробізнес в міжнародному економічному середовищі» – це соціально-економічна наукова 
дисципліна, яка вивчає основи міжнародної агро продовольчої системи, визначення основних 
тенденцій розвитку світового продовольчого ринку та місця на ньому України, досвід 
функціонування міжнародного агробізнесу в окремих регіонах світу і в країнах з різним рівнем його 
розвитку. Мета господарювання в міжнародному агробізнесі досягається в результаті ретельного 
аналізу інформації про тенденції виробництва продовольства в сучасному світі, зміни у попиті на 
певні продукти харчування, прогнози зростання виробництва продовольства і попиту на нього. У 
процесі вивчення дисципліни аналізується регіональна структура міжнародного агробізнесу; 
визначаються особливості його розвитку у найбільш розвинутих країнах світу, у країнах Східної 
Європи і СНД, а також в країнах, що розвиваються. 

 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

Знати: 

 об’єкти, суб’єкти, форми та сутність міжнародного агробізнесу; 

 структуру світового господарства та специфіку функціонування його елементів; 

 форми, методи і механізми регулювання міжнародної діяльності; 

 сучасні умови реалізації міжнародного агробізнесу; 

 особливості положення України в умовах сучасної світової економіки; 

 види і форми міжнародного агробізнесу; 

 порядок створення і функціонування спільних підприємств. 

Вміти: 

 встановлювати причинно-наслідкові зв’язки при аналізі міжнародної ситуації; 

 аналізувати та прогнозувати кон’юнктуру світової економіки; 

 оперувати інформацією у сфері міжнародних економічних відносин; 

 визначати перспективи реалізації міжнародного агробізнесу; 

 приймати рішення відповідно до ситуацій, що виникають в процесі здійснення міжнародного 
агробізнесу; 

 аналізувати інформацію пов’язану з функціонуванням підприємства на зовнішньому ринку; 

 вибирати певну тактику та стратегію в процесі укладання міжнародного контракту; 

 володіти тактикою ділового спілкування; 

 здійснювати міжнародну сегментацію ринків; 

 визначати оптимальні шляхи та напрямки інвестиційної діяльності підприємства; 

 використовувати одержані знання в умовах зовнішньоекономічної діяльності України, 
виходячи з цілей і завдань її інтеграції у сучасну систему світових господарських зв’язків. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування системи знань з міжнародних економічних відносин, умов, форм, 
методів й основного інструментарію міжнародної економічної діяльності, також набуття студентами 



широких знань про соціально-економічні проблеми світового господарства, про закономірності 
розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, вивчення теоретичних основ світової економіки, специфіки 
формування, особливостей та тенденцій сучасного її розвитку. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Агробізнес в міжнародному економічному середовищі» 
є: 

 розуміти сутність міжнародних економічних відносин, їх значення й еволюцію, чинники і 
рівні розвитку, особливості дії законів і принципів; 

 засвоїти понятійний апарат, що застосовується в світовій господарській практиці; 

 знати форми міжнародних економічних відносин, особливості розвитку інтеграційних 
процесів та діяльності міжнародних економічних організацій; 

 вміти творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначати 
проблеми й перспективи їх розвитку. 

Компетентність, що забезпечує: 

загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області професійної 
діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

спеціальні компетентності: здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки 
на мікро- та макрорівні; здатність використовувати нормативні та правові акти, як у вітчизняній, так і 
у міжнародній площині, що регламентують професійну діяльність; здатність описувати економічні та 
соціальні процеси та явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати й змістовно 
інтерпретувати отримані результати; здатність поглиблено аналізувати проблеми та явища в одній 
або декількох професійних сферах у межах спеціальності. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економічної теорії, мікроекономіки та макроекономіки. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Економіка сільського господарства» буде корисна майбутнім фахівцям в 
формуванні певного тип економічного мислення, економічної психології та світогляду та забезпечить 
засвоєння ними знань, умінь та навичок аналізу економічної діяльності господарства. 

Економіка сільського господарства – це наука, яка вивчає розвиток продуктивних сил, економічних 
відносин, особливості дії та вияву економічних законів у сільському господарстві, а також механізм 
та наслідки використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі. Важливим завданням 
економіки сільського господарства як науки є аналіз використання земельних, матеріальних, 
трудових, фінансових ресурсів, пошук шляхів і резервів збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції та вирішення продовольчої проблеми. 

Закінчується вивчення курсу дослідженням впливу державної підтримки сільського господарства на 
доходи підприємств, а також економічний аналіз доцільності та ефективності окремих важелів 
державного регулювання розвитку сільського господарства. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 аналізувати і робити висновки щодо основних тенденцій інтенсивного розвитку 
сільськогосподарського виробництва; 

 визначати економічну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції; 

 обґрунтовувати заходи щодо підвищення ефективності виробництва; 

 аналізувати тенденції формування структури і обсягів виробництва відповідно до 
кон’юнктури ринку, щоб забезпечити конкурентоспроможність і ефективність 
сільськогосподарських галузей. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є набуття знання з основних закономірностей інноваційного розвитку економіки 
сільського господарства, формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських галузей, 
визначення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції та обґрунтування 
заходів щодо її підвищення. є формування ґрунтовних знань про економічну систему 
сільськогосподарського виробництва, закони його функціонування і розвитку для розуміння чинників 
ефективної діяльності товаровиробників, їх спроможності задовольняти потреби населення. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Економіка сільського господарства» є:  

 наукове обґрунтування загальних основ економічної діяльності сільськогосподарського 
підприємства, закономірностей розвитку сільськогосподарського виробництва; 

 на методологічних засадах сформувати певний тип економічного мислення, економічну 
психологію та світогляд студентів, забезпечити засвоєння ними знань, умінь та навичок 
аналізу економічної діяльності господарства. 

Компетентність, що забезпечує: 

загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області професійної 
діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

спеціальні компетентності: здатність прогнозувати попит на продукцію на ринку, передбачати 
перспективи розвитку матеріально-технічної бази підприємств, обґрунтувати необхідність та 
ефективність впровадження прогресивних технологій, раціональних форм організації та оплати праці; 
здатність в прийнятті правильних рішень щодо економічної оцінки і вибору інновацій, зокрема 
здійснення нових капітальних проектів, впровадження нової технології, техніки й обладнання, 
придбання мінеральних добрив і хімічних засобів боротьби з бур’янами, шкідниками, хворобами 
сільськогосподарських рослин і тварин, застосування біологічних методів боротьби з ними та ін. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економічної теорії, мікроекономіки та макроекономіки, економіки підприємства, 
економіки сільського господарства. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Потенціал і розвиток підприємства» буде корисна майбутнім фахівцям в 
формуванні певного типу економічного мислення, економічної психології та світогляду та 
забезпечить засвоєння ними знань, умінь та навичок аналізу економічної діяльності господарства.  

Сучасний економічний розвиток свідчить про необхідність використання нових теоретичних 
підходів, прикладного інструментарію, які уможливлюють ефективне подолання складними 
соціально-економічними системами господарювання різних рівнів невизначеності динамічного 
ринкового середовища та дасть змогу своєчасно адаптуватися до нього. Для ефективного 
функціонування і забезпечення конкурентоспроможності підприємств та інших суб'єктів 
господарювання необхідно якісно розвивати матеріально-технічні, структурно-функціональні, 
соціально-трудові та інші елементи потенціалу. Це зумовлює виключну увагу керівників 
підприємницьких структур до ефективного управління технологічними й організаційними змінами, а 
особливо до алгоритмів визначення та використання їхніх потенційних соціально-економічних 
можливостей. 

Переборювання країною економічних труднощів, необхідність максимального використання всіх 
видів ресурсів для більшості підприємств, в тому числі і в сільському господарстві, обумовлює 
об'єктивну потребу в засвоєнні  майбутніми фахівцями методики оцінки потенціалу підприємств 
сільського господарства. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 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; 

 на основі аналізу економічної ситуації на підприємстві та оцінки його потенціалу, визначати 
напрямки його розвитку, оптимальну стратегію підприємства;  

 на основі визначених резервів планувати шляхи їх реалізації та оцінювати ефективність від 
впровадження; 

 прогнозувати майбутню вартість потенціалу підприємства. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Мета: засвоєння понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання 
ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів; набуття знань про 
закономірності, принципи та особливості формування, розвитку, конкурентоспроможності 
потенціалу підприємства як збалансованого інтегрованого утворення. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» є: 

 оволодіння новітніми засобами ефективного формування потенціалу підприємства, 
забезпечення його конкурентоспроможності; знаннями і практичними навичками оціночної 
діяльності як складової управління розвитком потенціалу підприємства. 

Компетентність, що забезпечує: 

загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області професійної 
діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

спеціальні компетентності: 

знання концепції економічного обґрунтування потенційних рішень; сутності процесу розкриття 
економічного потенціалу підприємства; методів реалізації потенціалу підприємства, здатність 
застосовувати методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства; сучасні концепції 
розвитку підприємства; методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства. 



Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з таких економічних дисциплін, як політична економія, економічна теорія, технологія 
виробництва, економіка підприємства, аналіз господарської діяльності, статистика, планування, 
менеджмент, ціноутворення, фінанси підприємства, а також знання та навички, набуті під час 
проходження економічної практики студентами на підприємствах та в установах. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» буде корисна 
майбутнім фахівцям і займає важливе місце у програмі навчання студентів. Це обумовлено 
зростаючим в сучасних умовах господарювання значенням об’єднань підприємств у функціонуванні 
ринкової економіки, тобто програма курсу орієнтована на ринкові умови господарювання суб’єктів 
економіки. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 вивчення поняття про об’єднання підприємств, їх види, особливості організації, економічні 
засади функціонування, особливості управління та економічного аналізу діяльності об’єднань 
підприємств. Також передбачається вивчення головних напрямків регулювання діяльності 
об’єднань підприємств (у тому числі з боку держави), їх фінансування. 

Мета та основні задачі дисципліни 

Метою дисципліни є засвоєння знань з економіки, організації діяльності та оцінки ефективності 
господарювання об’єднань підприємств.  

Основними задачами вивчення дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань 
підприємств»є: 

 вивчення теоретичних засад економіки і організації функціонування інтегрованих структур - 
об’єднань підприємств,  

 засвоєння навичок аналізу техніко-економічних та організаційних резервів підвищення 
ефективності господарювання. 

Компетентність, що забезпечує: 

Загальні:  

 здатність визначати тип об’єднань підприємств та види організаційно-управлінських 
структур; 

 здатність аналізувати основні напрямки діяльності об’єднань підприємств;  

 здатність оцінювати економічну ефективність діяльності об’єднань підприємств, в тому числі 
науково-виробничих об’єднань. 

Спеціальні: 

 здатність визначати основні види об’єднань підприємств, типи організаційно-управлінських 
структур, види й особливості спеціалізації та кооперації підприємств об’єднань; 

 здатність визначати напрямки державного впливу на діяльність об’єднань підприємств; 

 здатність аналізувати особливості організації діяльності науково-виробничих об’єднань; 

 здатність визначати джерела фінансування об’єднань підприємств; 

 здатність аналізувати особливості організації та функціонування промислово-фінансових 
груп, транснаціональних корпорацій, стратегічних альянсів підприємств. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економічної теорії, мікроекономіки та макроекономіки, економіки підприємства, 
менеджменту, фінансів підприємства. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Економіка праці та соціально-трудові відносини» передбачає вивчення 
студентами питань, пов’язаних із працею як провідного фактора виробництва, розвитком трудового 
потенціалу суспільства, формуванням і функціонуванням системи соціально-трудових відносин, 
регулюванням ринку праці.  

Економіка праці і соціально-трудові відносини – це економічна дисципліна, яка вивчає закони й 
закономірності суспільного відтворення, механізм їх дії та реалізації на регіональному рівні. 

Закінчується вивчення курсу дослідженням міжнародної організації праці та світовий досвід 
регулювання соціально-трудових відносин. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 самостійно визначати показники продуктивності праці, резерви її зростання на підприємстві;  

 прогнозувати та регулювати рівень продуктивності праці на підприємствах; 

 визначати заробітну плату працівників та формувати фонд оплати праці; 

 використовувати досвід розвинутих країн щодо забезпечення високої ефективності праці та 
прогресивних методів організації та оплати праці. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування у студентів – майбутніх економістів та управлінців – системи 
теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення ефективної 
зайнятості населення та прогресивного розвитку соціально-трудових відносин в Україні на всіх 
рівнях. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» є: 

 дати загальні ґрунтовні навички наукового аналізу соціально-трудових процесів на всіх 
рівнях, викликати у них інтерес до наукових досліджень у цій сфері; 

 сформувати науково обґрунтовані, адекватні реальності, раціональні знання про процеси, 
явища й тенденції у соціально-трудовій сфері в нашій країні: трудовий потенціал, людський 
капітал, людський розвиток, ринок праці, зайнятість і безробіття, соціально-трудові 
відносини, організаційні, економічні й соціальні компоненти процесу праці; 

 навчити використовувати здобуті знання в конкретних процесах управління соціально-
трудовими відносинами, організації праці та забезпечення її високої ефективності на всіх 
рівнях; 

 сформувати на цій основі доцільне ставлення до власного трудового потенціалу, вміння 
нарощувати й ефективно використовувати свій людський капітал, забезпечувати власну 
конкурентоспроможність на ринку праці, усвідомлено досягати реалізації своїх інтересів у 
соціально-трудових відносинах. 

Компетентність, що забезпечує: 

 здатність до аналізу наукових досліджень у сфері соціально-трудових відносин; 

 уміння досліджувати передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у соціально-трудовій сфері;  

 розуміння основних понять і категорій дисципліни;  

 володіння навичками застосування загальнонаукових і конкретно- наукових методів у 
дослідженнях трудової сфери, включаючи метод аналізу статистичних матеріалів, системний 
метод, метод фотографії робочого часу, індексний метод і метод планування чисельності 
персоналу;  

 здатність нести відповідальність за правильно обраний метод дослідження соціально-трудової 
сфери та контролювати наслідки його використання; 

 здатність здійснювати аналіз сучасної трудоресурсної ситуації в країні; проведення оцінки 



трудового потенціалу працівника, а також обґрунтування впливу його окремих компонентів 
на якість трудового потенціалу суспільства; здійснення оцінки балансів трудових ресурсів за 
галузями економіки країни; 

 здатність обґрунтовувати напрямки взаємодії між суб'єктами соціально-трудових відносин; 
визначення перспектив розвитку соціально-трудових відносин, що відповідають сучасним 
соціально-економічним умовам розвитку країни; здатність самостійно аналізувати трудове 
життя населення країни (регіону); 

 здатність використовувати різні методи для планування основних трудових показників на 
підприємстві; використання методики планування продуктивності праці за факторами її 
зростання; здатність самостійно здійснювати планування необхідної чисельності персоналу 
різних категорій на підприємстві; здатність нести відповідальність за правильне планування 
фонду заробітної плати працівників на підприємстві. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



СТАТИСТИКА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економіки, вищої математики. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «статистика» буде корисна майбутнім фахівцям-економістам для набуття 
знань про процеси збору, систематизації і обробки масивів даних та аналіз інформації.   

Статистика – наукова дисципліна, яка досліджує кількісну сторону масових суспільних явищ і 
процесів у нерозривному зв’язку їх з якісною стороною у конкретних умовах місця і часу. 

Вивчення дисципліни статистика дає можливість студенту: 

 орієнтуватися в поняттях і категоріях статистики, методах і формах організації 
спостереження; методології первинної обробки статистичної інформації; 

 здатність збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані; 

 здатність орієнтуватися в методиці розрахунку основних статистичних показників; 

 здатність проводити дослідження будь –якого масиву статистичних даних і робити висновки; 

 здатність виявляти і оцінювати закономірності формування, розвитку і взаємодії складних 
соціально-економічних явищ і процесів. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування у студента теоретичних знань і практичних навичок збирання, 
систематизації та аналізу інформації, виявлення і оцінювання закономірностей формування, розвитку 
та взаємодії складних соціально-економічних явищ і процесів. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Статистика» є: 

 вміння орієнтуватися у великому обсязі статистичної інформації, процесах, які відбуваються в 
економіці, систематизувати та аналізувати інформацію, виявляти і оцінювати закономірності 
формування, розвитку і взаємодії явищ і процесів суспільного життя. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни статистика забезпечує формування у фахівців здатності до: процесу збирання і 
обробки інформації; оволодіння методами статистичного аналізу; розробки рекомендацій щодо 
вдосконалення діяльності досліджуваного об’єкта. 

Трудомісткість: 

5 кредитів, 150 годин, екзамен 



БАНКІВСЬКА СПРАВА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з мікро- та макроекономіки, економічної теорії, грошей та кредиту, фінансів. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Банківська справа» буде корисна майбутнім фахівцям для набуття знань про 
банківську система та її функції, центральний банк, комерційні банки, як основну складову 
банківської системи України, технології проведення банківських операцій. 

Банківська справа – наукова дисципліна, яка висвітлює функціонування дворівневої банківської 
системи, охоплюючи питання складу і основних функцій центрального банку, як першого рівня з 
однієї сторони, з іншої – розглядаються питання другого рівня банківської системи, а саме 
банківських установ, як основного посередника фінансового ринку. 

Закінчується вивчення курсу розглядом питань з технології проведення банківських операцій. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 вивчити склад та структуру банківської системи України; 

 дослідити завдання на функції Центрального банку;  

 вивчити особливості управління комерційним банком і основи його організації;  

 знати структуру доходів та витрат комерційного банку; 

 аналізувати діяльність установи банку як в цілому, так і окремих його операцій;  

 визначати особливості активних і пасивних операцій комерційних банків;  

 орієнтуватися в особливостях депозитних та кредитних операцій комерційних банків;  

 здійснювати необхідні розрахунки, пов’язані з банківськими операціями;  

 вести документальне оформлення операцій;  

 визначити фінансовий результат діяльності комерційних банків. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою та основними задачами дисципліни «Банківська справа» є оволодіння студентами базовими 
знаннями щодо організації банківської системи та складових її елементів (центрального та 
комерційних банків), а також форм та методів регулювання та ведення банківської діяльності з метою 
забезпечення фінансової стабільності банківської системи. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує у фахівців визначати специфіку грошово-кредитних відносин в 
банківській системі на трансформаційному етапі розвитку економіки та здійснювати співпрацю з 
фінансово-кредитними установами. 
Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ТА ВИТРАТАМИ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з фінансового обліку, бухгалтерського обліку, управлінського обліку, економіки 
підприємства. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Управління ресурсами та витратами» буде корисна майбутнім фахівцям-
економістам для набуття знань та практичних навичок щодо формування у студентів сучасного 
економічного мислення та системи теоретичних знань і практичних навичок з побудови 
внутрішнього економічного процесу обліку і контролю витрат та ресурсів по підприємству в цілому 
та в розрізі його підрозділів задля виявлення резервів підвищення ефективності його функціонування. 

Управління ресурсами та витратами – дисципліна, яка вивчає процес підвищення ефективності 
діяльності підприємства шляхом управління рівнем, структурою та динамікою його ресурсів та 
витрат. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 самостійно аналізувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують порядок 
ведення бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві; 

 використовувати особливості управління витратами у короткостроковому і довгостроковому 
періодах;  

 здійснювати аналіз взаємозв’язку «обсяг виробництва-витрати-прибуток» та аналіз 
інвестиційної привабливості підприємства;  

 користуватися методами обліку та управління активами підприємства; використовувати 
напрями зниження витрат на всіх етапах виробничого процесу і у всіх підрозділах 
підприємства;  

 застосовувати засоби та методи контролю витрат та основних принципів вибору системи 
управлення витратами, адекватної умовам роботи підприємства. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни «Управління ресурсами та витратами» є формування системи теоретичних знань 
та практичних навичок щодо методів управління ресурсами та витратами підприємства, способів 
використання даних бухгалтерського, управлінського та податкового обліків для прийняття 
управлінських рішень. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Управління ресурсами та витратами» є: 

 аналіз методів і способів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (робіт, 
послуг); особливостей управління витратами у короткостроковому і довгостроковому 
періодах; оволодіння основами аналізу взаємозв’язку «обсяг виробництва-витрати-прибуток», 
сутності методів обліку та управління активами підприємства задля здатності визначення 
напрямів зниження витрат на всіх етапах виробничого процесу і у всіх підрозділах 
підприємства, виявлення засобів та методів контролю витрат та формування основних 
принципів вибору системи управлення витратами, адекватної умовам роботи підприємства. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність виявляти та розуміти причинно-
наслідкові зв’язки між економічними явищами та процесами у сфері управління ресурсами та 
витратами, ідентифікувати та оцінювати фактори впливу. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з теорії економічного аналізу, економіки підприємства. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Дисципліна розвиває у майбутніх фахівців аналітичне мислення, формує необхідні компетенції для 
аналізу та вирішення проблем розвитку підприємств, пов’язаних з операційною, фінансовою та 
інвестиційною діяльностями через освоєння різноманітного методичного інструментарію та набуття 
практичних навичок здійснення аналізу. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: сформувати професійні компетентності щодо 
організації та методології аналізу господарської діяльності підприємств і практичних навичок 
здійснення аналітичної роботи. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння методами і методикою аналізу господарської діяльності, 
які дозволяють вирішувати управлінські завдання ситуаційного та прогнозного характеру, що 
вимагають аналітичного обґрунтування, а також вміння оцінювати достовірність інформації, яка 
використовується для їх вирішення. 

Основними задачами вивчення дисципліни є: 

 вивчення видів аналізу та його інформаційного забезпечення; 

 вивчення методики аналізу виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг); 

 дослідження послідовності аналізу з використання трудових ресурсів і витрат на оплату 
праці; 

 вивчення методики аналізу використання матеріальних ресурсів підприємства; 

 розуміння методичних прийомів аналізу забезпеченості підприємства основними засобами та 
ефективності їх використання; 

 надання знань щодо організації і проведення аналізу господарської діяльності підприємства з 
метою визначення резервів підвищення ефективності його роботи. 

Компетентність, що забезпечує: 

 уміння працювати з джерелами економічної інформації для загальної оцінки стану 
аналізованого підприємства, динаміки його розвитку; 

 уміння використовувати дедуктивний і індуктивний методи дослідження економічних явищ 
та процесів; 

 уміння обчислювати економічні показники і користуватися ними при оцінці діяльності 
підприємства 

 уміння визначати відхилення в економічних показниках та встановлювати їхні причини 
узагальнювати резерви поліпшення економічних показників діяльності підприємства; 

 уміння робити економічно обґрунтовані висновки за результатами аналізу господарської 
діяльності підприємства; 

 уміння розробляти пропозиції з підвищення ефективності діяльності підприємства на підставі 
реалізації виявлених резервів. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, залік 



УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з менеджменту, маркетингу, економіки підприємств. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Управління логістичними процесами підприємств» буде корисна майбутнім 
фахівцям для освоєння основних елементів механізму управління логістичними потоками. 

Логістика – це процес планування, реалізації та контролю за ефективним з економічної точки зору 
переміщенням сировини, матеріалів, готової продукції, а також пов'язаної з ними інформації про 
постачання товарів від місця виробництва до місця споживання згідно з вимогами клієнта. Логістика 
– наука про управління потоками в системах. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 використовувати системний підхід в управлінні підприємством; 

 розробляти оптимальні організаційні структури служби логістики;  

 організовувати логістику в різних компаніях (виробничих, торгових, транспортних тощо); 

 використовувати мотивації логістичного персоналу для зменшення загальних витрат; 

 розробляти логістичні стратегії для підприємств;  

 вміти складати плани поточної та оперативної діяльності логістичного підприємства; 

 проводити фінансовий та логістичний аудит підприємства;  

 розробляти системи збалансованих показників і структуру індикаторів логістичної діяльності. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Управління логістичними процесами підприємств» є ознайомлення 
студентів з основами формування, функціонування та регулювання логістичних процесів на 
підприємствах, їх особливостями при різних умовах і вимогах на ринку. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Управління логістичними процесами підприємств» є: 

 ознайомлення студенів із сутністю управління логістичними процесами як виду управлінської 
діяльності та його специфікою; 

 організаційно-економічними передумовами ефективного розвитку логістичних структур,  

 особливостями логістики в Україні та закордоном. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців розуміння основних параметрівуправління 
логістичними процесами, принципів його формування та ефективного функціонування. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ІНФРАСТРУКТУРА АГРАРНОГО РИНКУ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економічної теорії, мікро-, макроекономіки, економіки підприємства. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Інфраструктура аграрного ринку» буде корисною майбутнім фахівцям-
економістам. Ефективне функціонування сучасного ринку безпосередньо залежить від постійно 
відтворюваного ринкового середовища, важливим елементом якого є інфраструктура. Навчальний 
курс містить матеріал, який дозволить оволодіти теорією розвитку інфраструктури аграрного ринку 
як найважливішої частини ринкової економіки, освоїти управління її діяльністю щодо просування, 
зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів, здатністю знаходити та 
реалізовувати рішення з інтенсифікації та підвищення ефективності цієї сфери. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 оволодіти та використовувати на практиці знання щодо суті аграрного ринку і його 
функціонування, поняття і види інфраструктури ринку, значення інфраструктури аграрного 
ринку, суть і цілі державного регулювання інфраструктури ринку, функціонування біржової 
торгівлі аграрною продукцією, особливості і порядок створення агроторгових домів, види і 
функції оптової і роздрібної торгівлі аграрною продукцією, правила торгівлі на міських 
продовольчих ринках, відмінності між виставками і ярмарками, порядок організації і 
проведення аукціону, функціонування інфраструктури транспортування і зберігання 
сільськогосподарської продукції, форми інформаційно-консультативного забезпечення 
учасників аграрного ринку в Україні та інших країнах, тенденції розвитку аграрного ринку та 
його інфраструктури; 

 здійснювати торгівлю на біржі на умовах спот, форвард і ф’ючерс; 

 визначати умови для запровадження ф’ючерсної торгівлі та застосування процедури 
хеджування цінових ризиків; 

 аналізувати показники діяльності інфраструктурних елементів товарного ринку та 
обґрунтовувати ефективність їх функціонування; 

 мати навички застосовувати на практиці набуті знання для ефективного пошуку ділових 
партнерів та формуванню комерційно-господарських зв’язків між суб’єктами товарного 
ринку; 

 обґрунтовувати вибір каналів розподілу продукції. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Мета опанування навчальної дисципліни «Інфраструктура аграрного ринку» – освоєння студентами 
принципів організації і механізму функціонування складових елементів інфраструктури аграрного 
ринку (біржі, агроторгові доми, оптова і роздрібна торгівля, інформаційне забезпечення учасників 
аграрного ринку, виставкова і ярмаркова діяльність тощо), їх взаємозв’язки, державне регулювання, 
вплив на розвиток сільського господарства і аграрного ринку. 

У процесі викладання дисципліни реалізуються такі задачі: 

 зрозуміти роль інфраструктури в розвитку аграрного ринку та сільського господарства; 

 зрозуміти взаємозв’язок елементів інфраструктури; з’ясувати критерії оцінки ефективності 
інфраструктури та фактори, що її визначають; 

 навчитися здійснювати оцінку основних проблем елементів інфраструктури аграрного ринку; 

 зрозуміти тенденції розвитку аграрного ринку та його інфраструктури. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність до аналізу і синтезу, здатність до 
організації і планування, базові загальні знання, засвоєння основ базових знань з професії, усне і 
письмове спілкування рідною мовою, комп’ютерні навички, уміння знаходити та аналізувати 
інформацію з різних джерел, прийняття рішень; здатність застосовувати знання на практиці, 
дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, 
здатність породжувати нові ідеї, лідерські якості, здатність працювати самостійно, ініціативність, 
турбота про якість, бажання досягти успіху. 



Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ТРУДОВЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 
 

Прореквізити: (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з теорії права, конституційного права України. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Трудове та господарське право» буде корисна майбутнім фахівцям для 
набуття  сукупності стійких знань із правового регулювання майнових та управлінських відносин між 
суб’єктами господарювання та суб’єктами трудових правовідносин, а також між цими суб’єктами та 
іншими учасниками відносин у сфері господарювання.  

Навчальна дисципліна трудове та господарське право, вивчає трудові та господарські відносини, що 
виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами 
господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері 
господарювання. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 вивчення теорії господарського та трудового права; 

 набуття вмінь аналізу практики застосування господарського та трудового законодавства; 

  законодавчого регулювання захисту прав громадян, підприємств, держави та інших суб’єктів 
господарських правовідносин. 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Основною метою викладання дисципліни господарського та трудового права є формування у 
майбутніх спеціалістів стійких знань із правового регулювання відносин, що виникають у процесі 
організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими 
суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, знань з правових 
правовідносин. 

Основними задачами навчальної дисципліни Трудове та господарське право є: 

 вивчення системи чинного трудового та господарського законодавства, правових проблем, що 
виникають при вирішенні трудових та господарських спорів, визначення правового статусу 
суб’єктів трудового та господарського права, вивчення підстав та умов виникнення, зміни та 
припинення трудових правовідносин та пов’язаних з ними, ознайомлення з специфічними 
способами захисту прав учасників трудових та господарських правовідносин. 

Компетентність, що забезпечує: 

Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів трудового та господарського  права. 
Накопичує знання і розуміння основ трудового та господарського  права. 

Трудомісткість: 

6 кредитів, 180 годин, залік та екзамен 



НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА) 

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 
 

Дисципліни кафедри Обліку та аудиту 
 
1. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті 
2. Облік зовнішньоекономічної діяльності 
3. Звітність підприємств 
4. Бюджетна система 
5. Оподаткування суб’єктів агробізнесу 
6. Облік в галузях національної економіки та в суб`єктах малого підприємництва 
7. Організація і методика аудиту 
8. Адміністрування податків і зборів 
9. Аудит 
10. Податкова система 
11. Управління ресурсами та витратами 
 

Дисципліни кафедри Економіки та маркетингу 
 
1. Економіка підприємства 
2. Економіка праці і соціально-трудові відносини 
 

Дисципліни кафедри Організації виробництва, бізнесу та менеджменту 
 
1. Організація агробізнесу 
2. Агробізнес: розвиток і оцінка 



ВИБІРКОВІ БЛОКИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ, 

ЩО ФОРМУЮТЬ ЇХ ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ В МЕЖАХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

 
Спрямування «Облік і аудит» 

№ Назва дисципліни Кафедра 
Мова 

викладання 

1 
Інформаційні системи і технології в обліку та 
аудиті 

Обліку та аудиту українська 

2 Облік зовнішньоекономічної діяльності Обліку та аудиту українська 
3 Звітність підприємств Обліку та аудиту українська 
4 Бюджетна система Обліку та аудиту українська 

5 
Облік в галузях національної економіки 
та в суб`єктах малого підприємництва 

Обліку та аудиту українська 

6 Організація і методика аудиту Обліку та аудиту українська 
7 Економіка підприємства Економіки та маркетингу українська 
8 Аудит Обліку та аудиту українська 
9 Податкова система Обліку та аудиту українська 
10 Управління ресурсами та витратами Обліку та аудиту українська 

 
Спрямування «Облік і оподаткування суб’єктів агробізнесу» 

№ Назва дисципліни Кафедра 
Мова 

викладання 

1 
Інформаційні системи і технології в обліку та 
оподаткуванні 

Обліку та аудиту українська 

2 Облік зовнішньоекономічної діяльності Обліку та аудиту українська 
3 Звітність підприємств Обліку та аудиту українська 
4 Оподаткування суб’єктів агробізнесу Обліку та аудиту українська 

5 Організація агробізнесу 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

6 Адміністрування податків і зборів Обліку та аудиту українська 
7 Економіка підприємства Економіки та маркетингу українська 
8 Економіка праці і соціально-трудові відносини Економіки та маркетингу українська 
9 Податкова система Обліку та аудиту українська 

10 Агробізнес: розвиток і оцінка 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

 



ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з фінансового обліку, інформатики. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» буде корисна 
майбутнім фахівцям з обліку і аудиту. Кваліфікованим вважається спеціаліст лише за умови вміння 
вести ним бухгалтерський облік з використанням комп’ютерної техніки для підвищення якості 
вихідної облікової інформації, її оперативності, точності та об’єктивності. В умовах автоматизованої 
обробки інформації бухгалтерський облік і бухгалтерська інформація використовуються більш 
широко ніж при ручній обробці даних, що обумовлено ланцюгом факторів, основними з яких є: 
обробка і зберігання великої кількості однакових в структурному плані одиниць облікової інформації; 
виконання складних математичних розрахунків; одержання в лічені хвилини паперових копій будь-
якого документу. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 здійснювати аналіз і контроль господарської діяльності за рахунок більш ефективного і 
точного виконання облікових процедур;  

 користуватися прикладними програмами для вирішення завдань комп’ютеризації облікового 
процесу на підприємстві. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування системи теоретичних і практичних знань у галузі побудови і 
функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання в 
обліку. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» є: 

 вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, особливостей їх 
розв’язування в умовах використання різних технологій оброблення економічної інформації; 
набуття вмінь виконувати постановку типових бухгалтерських задач, розробляти алгоритми 
їх розв’язання з використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних 
програм. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність оцінювати стан бухгалтерського 
обліку в підприємстві, правильно і раціонально вести бухгалтерський облік відповідно до сучасних 
інформаційних систем і технологій. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, екзамен 



ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з фінансового обліку, бухгалтерського обліку, економіки підприємства. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності» буде корисна майбутнім фахівцям з 
обліку, аудиту та оподаткування для набуття знань та практичних навичок щодо специфіки 
бухгалтерського та податкового обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності, набуття умінь 
документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків 
бухгалтерського обліку, відображення у фінансовій звітності результатів їх здійснення. 

Облік зовнішньоекономічної діяльності – дисципліна, вивчення якої передбачає засвоєння 
студентами знань з обліку експортно-імпортних та інших зовнішньоекономічних операцій; розкриває 
особливості їх організації та порядок документального забезпечення. Дисципліна  дозволяє набути 
знання з питань обліку найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що застосовуються у 
зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами в 
межах правового поля та  на підставі первинних документів. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 самостійно аналізувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують порядок 
ведення бухгалтерського та податкового обліку зовнішньоекономічної діяльності на 
підприємстві; 

 визначати первинну та митну вартості товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг); 

 відображати в бухгалтерському та податковому обліку операції з реалізації та і купівлі 
валюти на Міжбанківському валютному ринку України (МВРУ);  

 здійснювати відображення в обліку експортних та імпортних операцій;  

 розраховувати податки та платежі, що виникають у наслідок здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності та складати бухгалтерські проведення з обліку операцій 
ЗЕД; 

 відображати в обліку здійснення бартерних і давальницьких операцій у ЗЕД; 

 здійснювати облік і оподатковування лізингових операцій при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» є формування системи теоретичних 
знань з обліку зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій. 

Основними задачами дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» є: 

 отримання методологічних основ та знайомство з нормативною базою стосовно проведення 
та обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

 набуття вміння відображати в обліку комплекс господарських операцій при проведені 
зовнішньої торгівлі, у тому числі і зустрічної з підприємствами-нерезидентами України; 

 усвідомлення та набуття практичних навичок проведення та відображення в обліку 
розрахунків в іноземній валюті. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність організовувати бухгалтерський та 
податковий обліки, налагоджувати контрольно-аналітичні процеси, орієнтовані на інформаційне 
забезпечення управлінських рішень у сфері ЗЕД. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, екзамен 



ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з фінансового обліку, бухгалтерського обліку, управлінського обліку, податкової 
системи. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Звітність підприємств» буде корисна майбутнім фахівцям з обліку, аудиту та 
оподаткування для набуття знань та практичних навичок щодо формування у студентів вмінь 
накопичувати, опрацьовувати, оцінювати та аналізувати інформацію, необхідну для складання 
звітності підприємства, формувати теоретичну та методологічну бази, необхідні для оволодіння 
практикою використання звітності. 

Звітність підприємств – дисципліна, яка вивчає основні положення МСБО та Національних П(С)БО; 
порядок організації облікової політики підприємства; основні засади організації підготовки та 
подання фінансової, податкової та статистичної звітностей; мету та порядок складання 
консолідованої звітності. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують порядок 
складання та подання основних форм звітності на підприємстві; 

 організовувати підготовку та подання фінансової звітності;  

 заповнювати основні форми податкової звітності; 

 організовувати підготовку та подання статистичної звітності; 

 складати звіти суб’єктів малого підприємництва;  

 складати консолідовану звітність. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни «Звітність підприємств» є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та 
практичних навичок щодо складання бухгалтерської, податкової, статистичної та інших видів 
звітності. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Звітність підприємств» є: 

 отримання знань про обсяг і форми державної фінансової, податкової, статистичної та 
спеціальної звітності, методику їх складання, узгодженість окремих показників звітності, 
відображених у різних формах, порядок затвердження та оприлюднення бухгалтерської 
звітності. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність володіти інструментальними 
засобами дослідження, отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та 
застосовувати їх під час складання та подання фінансової, податкової, статистичної та іншої 
звітності. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, екзамен 



БЮДЖЕТНА СИСТЕМА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з фінансів, макроекономіки, податкового менеджменту, місцевих фінансів, політичної 
економіки. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Бюджетна система» ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін 
та опануванні загальної теорії фінансів. Особливістю навчальної дисципліни є те, що бюджетна 
система виступає провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як 
інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає систему 
перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну і фізичну особу. 

Основними перевагами навчальної дисципліни є можливість вивчення сутності бюджетних відносин, 
які виникають між державою, з одного боку, і юридичними і фізичними особами – з іншого. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 виконувати необхідні розрахунки бюджетних доходів і витрат на всіх рівнях бюджетної 
системи;  

 складати проекти кошторисів бюджетних установ;  

 складати пояснювальну записку до звіту про виконання відповідного бюджету;  

 знаходити резерви додаткових надходжень і економії витрат відповідного бюджету. 

Мета та основні задачі дисципліни: 
Метою вивчення дисципліни « Бюджетна система » є формування базових знань сутності бюджетних 
відносин і характеру їх впливу на суспільство та набуття навичок практичного застосування 
отриманих знань студентами у майбутній професії. 
Основними задачами вивчення дисципліни «Бюджетна система» є: 

 вивченні історичних процесів зародження, становлення та розвитку бюджетних відносин в 
Україні та окремих зарубіжних держав;  

 засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету держави;  

 розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи держави; 

 формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів 
бюджету та напрямів і форм фінансування видатків;  

  оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію 
функцій держави;  

 формуванні знань з питань державного кредиту та управління державним боргом. 

Компетентність, що забезпечує: 
Вивчення дисципліни забезпечує у фахівців здатність до формування теоретичних і практичних знань 
щодо розуміння засад бюджетного устрою й принципів побудови бюджетної системи, методів і 
джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків; здатність 
оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій 
держави; здатність проводити оцінку джерел фінансування бюджетного дефіциту; розробляти заходи 
щодо забезпечення фінансування бюджетів; визначати напрями вдосконалення управління 
державним боргом; здатність складати проекти кошторисів бюджетних установ та пояснювальну 
записку до звіту про виконання відповідного бюджету; здатність знаходити резерви додаткових 
надходжень і економії витрат відповідного бюджету. 
Трудомісткість: 
3 кредити, 90 годин, екзамен 



ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з макро та мікроекономіки, фінансів, політичної економії. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Оподаткування суб’єктів агробізнесу» буде корисна майбутнім фахівцям для 
набуття знань з організації та функціонування податкової системи в межах податкової політики 
держави. 

Оподаткування суб’єктів агробізнесу – навчальна дисципліна, яка досліджує сутність, об’єктивну 
необхідність, види та функції податків, тенденції розвитку оподаткування, структуру та принципи 
побудови податкових систем, організацію адміністрування сплати податків, порядок обчислення та 
сплати податків, формує навики щодо обчислення податків та орієнтацію у податковому 
законодавстві. 

Закінчується вивчення курсу розглядом питань оподаткування у країнах світу. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 з’ясувати історичні передумови виникнення податків та концепції оподаткування 

 вивчити сутність податків та зборів, податкової системи та податкової політики, терміни, що 
вживаються в оподаткуванні; 

 здатність аналізувати законодавче забезпечення оподаткування; 

 здатність  нараховувати та сплачувати податки і збори; 

 здатність складати форми податкової звітності та опанувати порядок їх складання; 

 здатність засвоїти особливості ведення податкового обліку; 

 здатність використовувати нормативно-законодавчі акти; 

 розраховувати суму податків та зборі. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Оподаткування суб’єктів агробізнесу» є 

надання студентам знань з організації та функціонування податкової системи в межах податкової 
політики держави. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Оподаткування суб’єктів агробізнесу» є: 

 сформувати уявлення студентів про систему оподаткування та її структуру, а також 
взаємозв’язок оподаткування з різними складовими суспільно-економічного розвитку;  

 розкрити зміст основних принципів побудови податкових систем; 

 з’ясувати правові відносини, що виникають при сплаті податків та зборів, обов’язки, права та 
відповідальність платників податків, порядок погашення зобов’язань платників податків 
перед бюджетами та державними цільовими фондами. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з 
базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручників, 
навчальних посібників, періодичних видань, Інтернету та ін.), здатність роз’яснювати окремі 
положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, надавати пропозиції щодо 
його удосконалення; здатність систематизувати види податків і зборів, аналізувати їх структурні 
зміни як джерела бюджетних надходжень; здатність формувати об’єкти оподаткування, нараховувати 
податки, збори, платежі за різних систем оподаткування; володіння навичками організації 
податкового обліку платників податків; здатність складати податкову звітність; здатність аналізувати 
стан розрахунків платників податків з бюджетами та цільовими фондами; здатність здійснювати 
контроль за повнотою і своєчасністю сплати податків до бюджету; здатність застосовувати чинне 
законодавство у разі порушення податкового законодавства, нараховувати пеню, адміністративні 
штрафи, фінансові (штрафні) санкції; здатність логічно і послідовно викладати засвоєні знання з 
оподаткування. 

Трудомісткість: 



3 кредити, 90 годин, екзамен 



ОБЛІК В ГАЛУЗЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУБ’ЄКТАХ МАЛОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економіки підприємства, мікроекономіки, бухгалтерський облік. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Облік в галузях національної економіки та суб’єктах малого 
підприємництва» буде корисна майбутнім фахівцям галузей національної економіки та малого 
підприємництва для набуття знань про належну організацію бухгалтерського та податкового обліку 
підприємницької діяльності та відображення у фінансовій звітності результатів її здійснення. 

Бухгалтерський облік в галузях національної економіки та суб’єктах малого підприємництва – 
навчальна дисципліна, яка досліджує методологічні основи організації та ведення бухгалтерського 
обліку на вітчизняних підприємствах галузей національної економіки та суб’єктах малого 
підприємництва згідно діючих нормативно-правових актів. Вивчає порядок відображення в обліку 
комплексу господарських операцій при проведенні господарської діяльності. 

Закінчується вивчення курсу розглядом питань обліку діяльності спектру суб’єктів, що функціонують 
в галузях національної економіки та суб’єктів малого підприємництва, що і виступає основними 
перевагами вивчення даної навчальної дисципліни. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 відображати облікові господарських операції господарств галузей національної економіки та 
суб’єктів малого підприємництва; 

 здійснювати відповідні розрахунки, перевірку та обробку документів; 

 проводити економічний аналіз стану фінансово-господарської  діяльності підприємств 
галузей економічної діяльності; 

 використовувати результати облікових робіт для проведення аналізу господарсько-фінансової 
діяльності  торгівельних, будівельних, автотранспортних, сільськогосподарських підприємств 
та суб’єктах малого підприємництва; 

 правильно організувати бухгалтерський облік, застосувати набуті знання в практичній роботі. 

Мета та основні задачі дисципліни: 
Метою вивчення дисципліни «Облік в галузях національної економіки та суб’єктах малого 
підприємництва» є вивчення, розширення та закріплення студентами знань щодо організації 
бухгалтерського обліку в галузях торгівлі, будівництві, сільському господарстві, автотранспортних 
підприємствах та суб’єктах малого підприємництва. 
Основними задачами вивчення дисципліни «Облік в галузях національної економіки та суб’єктах 
малого підприємництва» є: 

 отримання фундаментальних знань та практичних навичок з відображення в бухгалтерському 
обліку господарських операцій та складання фінансової та іншої звітності підприємств 
галузей національної економіки та суб’єктів малого підприємництва. 

Компетентність, що забезпечує: 
Вивчення дисципліни забезпечує у фахівців здатність до організації та ведення бухгалтерського 
обліку діяльності підприємств галузей національної економіки та суб’єктів малого підприємництва, 
визначення впливу конкретної господарської операції на фінансові результати діяльності, 
відображення в обліку господарських операцій та складання звітності підприємств галузей 
національної економіки та суб’єктів малого підприємництва. 
Трудомісткість: 
4 кредити, 120 годин, екзамен 



ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з аудиту, фінансового обліку, управлінського обліку, економіка підприємства, 
статистика, фінанси підприємства.  

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Організація і методика аудиту» буде корисна майбутнім фахівцям для 
формування повних теоретичних знань та набуття ними практичних навичок проведення аудиту за 
об’єктами діяльності, а також виконання інших видів аудиторських послуг. Аудит важливий для 
підтвердження повноти і чинності фактичної інформації про фінансово-господарську діяльність 
підприємства, з’ясування невідповідностей у публічних повідомленнях, тим самим він підвищує 
якість управлінських рішень, ефективність ринкових операцій і сприяє ефективнішому використанню 
активів. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 здатність організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи, реєструвати її 
для здобуття права здійснення аудиторських послуг;  

 здатність планувати роботу аудиторської фірми, розробляти стратегію та загальний план 
аудиту, програму аудиту, посадові інструкції працівників аудиторської фірми;  

 здатність організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше забезпечення 
праці аудиторів;  

 здатність вибирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур і організовувати їх 
виконання;  

 здатність складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора;  

 здатність аналізувати одержану під час аудиторської перевірки інформацію, готувати 
звітність аудитора та аудиторської фірми перед замовником та Аудиторською палатою 
України;  

 здатність організовувати систему внутрішнього аудиту;  

 здатність організовувати співпрацю аудиторів і працівників підприємства замовника під час 
підготовки та проведення аудиторських послуг;  

 здатність об’єктивно оцінювати інформацію, одержану в процесі аналізу аудиторських 
доказів і фактів, готувати висновки і рекомендації та подавати звіти за результатами 
проведення аудиту ефективності;  

 здатність складати звіт незалежного аудитора. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок 
організації і методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Організація і методика аудиту» є: 

 вивчення теоретичних основ функціонування аудиту як незалежного фінансового контролю в 
Україні; нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську діяльність; набуття 
практичних навичок з організації, планування та виконання аудиторської перевірки 
різноманітних бухгалтерських операцій і фінансової звітності. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність проведення аудиту за об’єктами 
діяльності, а також виконання фахівцями інших видів аудиторських послуг. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з податкового контролю, податкової системи, звітності підприємств. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Адміністрування податків» буде корисна майбутнім фахівцям з обліку, 
аудиту та оподаткування для набуття знань та практичних навичок щодо формування у студентів 
знань з теоретичних, методологічних та практичних аспектів адміністрування платежів до бюджетів 
та цільових державних фондів, мотивації добровільної сплати податків, їх примусового стягнення та 
застосування мір відповідальності до порушників податкової дисципліни. 

Адміністрування податків є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що 
формують профіль фахівця в галузі економіки. Дисципліна вивчає систему взаємовідносин між 
органами державної фіскальної служби та платниками податків і зборів.  

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 використовувати інструменти податкового адміністрування; 

 здійснювати заходи щодо організації податкового обліку платників податків і податкових 
платежів, застосовувати забезпечуючі дії до платників податку; 

 здійснювати адміністрування нарахування і сплати окремих податків; 

 організовувати та проводити контрольно-перевірочну роботу фіскальних органів. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни «Адміністрування податків» є набуття теоретичних знань і практичних навичок з 
адміністрування податків і зборів на підприємствах, в організаціях і установах України. Майбутні 
фахівці повинні володіти знаннями необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і 
професійних навичок стосовно адміністрування податків та порядку погашення зобов’язань 
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Адміністрування податків» є: 

 формування у студентів належного рівня знань про теоретичні аспекти податкового 
адміністрування, організацію адміністрування податків в Україні та застосування цих знань 
при виконанні виробничих завдань. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність використовувати основні 
законодавчі та нормативні акти, які регламентують порядок реалізації державного податкового 
менеджменту, зокрема адміністрування та регулювання, володіти етапами, способами та методичним 
забезпеченням податкового адміністрування.  

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



АУДИТ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з фінансового обліку, економіка підприємства, статистика, фінанси підприємства. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

У практичній діяльності за допомогою аудиту реалізується одна з найважливіших функцій 
управління – функція незалежного фінансового контролю (експертизи) фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів підприємництва. Сферою реалізації набутих знань у майбутній професії є 
система управління підприємством та окремими його підрозділами; транснаціональні аудиторські 
компанії та українські аудиторські фірми при здійсненні аудиторської діяльності, наданні послуг з 
економіко-правового забезпечення бізнесу суб’єктам господарювання з різними організаційно-
правовими формами, консалтингові компанії, підрозділи внутрішнього аудиту суб’єктів 
господарювання. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 застосовувати теоретичні знання для вирішення конкретних практичних завдань з аудиту та 
інших аудиторських послуг; 

 визначати суттєвість, оцінювати та планувати аудиторський ризик; 

 здатність розробляти загальну стратегію та план проведення аудиту за окремими його 
видами; 

 здатність виконувати комплекс аудиторських процедур з аудиту фінансової звітності; 

 збирати аудиторські докази, оформляти робочі та підсумкові документи аудитора. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями та набуття 
практичних навичок проведення аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) і виконання 
інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт з економіко-правового забезпечення 
підприємницької діяльності), визначення ролі аудиту для розвитку сучасних ринкових відносин, а 
також вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності, опанування змісту Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також 
кодексу етики бухгалтерів. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Аудит» є:  

 засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як притаманного для ринкової 
економіки інституту незалежного фінансового контролю, а також інших видів перевірок 
фінансово-господарської діяльності господарюючих суб’єктів; 

 вивчення законодавчих та нормативних актів, що регулюють аудиторську діяльність, 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг; 

 засвоєння методики і техніки проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг, 
набуття навичок по застосуванню методів і прийомів аудиту, виконанню аудиторських 
процедур; 

 набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу 
аудиторських процедур, оформлення поточних та підсумкових документів аудитора;  

 набуття необхідних знань та практичних навичок щодо використання результатів 
аудиторської перевірки у процесі прийняття управлінських рішень, організації взаємодії 
аудиторів та менеджерів різних рівнів управління. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність планування аудиту, складання 
аудиторського звіту та реалізовувати їх на практиці. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



ПОДАТКОВА СИСТЕМА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з макро- та мікроекономіки, фінансів, політичної економії. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Податкова система» буде корисна майбутнім фахівцям для набуття знань з 
організації та функціонування податкової системи в межах податкової політики держави. 

Податкова система – навчальна дисципліна, яка досліджує сутність, об’єктивну необхідність, види та 
функції податків, тенденції розвитку оподаткування, структуру та принципи побудови податкових 
систем, організацію адміністрування сплати податків, порядок обчислення та сплати податків, 
формує навики щодо обчислення податків та орієнтацію у податковому законодавстві. 

Закінчується вивчення курсу розглядом питань оподаткування у країнах світу. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 з’ясувати історичні передумови виникнення податків та концепції оподаткування 

 вивчити сутність податків та зборів, податкової системи та податкової політики, терміни, що 
вживаються в оподаткуванні; 

 здатність аналізувати законодавче забезпечення оподаткування; 

 здатність  нараховувати та сплачувати податки і збори; 

 здатність складати форми податкової звітності та опанувати порядок їх складання; 

 здатність засвоїти особливості ведення податкового обліку; 

 здатність використовувати нормативно-законодавчі акти; 

 розраховувати суму податків та зборі. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Податкова система» є надання студентам знань з організації та 
функціонування податкової системи в межах податкової політики держави. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Податкова система» є: 

 сформувати уявлення студентів про систему оподаткування та її структуру, а також 
взаємозв’язок оподаткування з різними складовими суспільно-економічного розвитку;  

 розкрити зміст основних принципів побудови податкових систем; 

 з’ясувати правові відносини, що виникають при сплаті податків та зборів, обов’язки, права та 
відповідальність платників податків, порядок погашення зобов’язань платників податків 
перед бюджетами та державними цільовими фондами. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з 
базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручників, 
навчальних посібників, періодичних видань, Інтернету та ін.), здатність роз’яснювати окремі 
положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, надавати пропозиції щодо 
його удосконалення; здатність систематизувати види податків і зборів, аналізувати їх структурні 
зміни як джерела бюджетних надходжень; здатність формувати об’єкти оподаткування, нараховувати 
податки, збори, платежі за різних систем оподаткування; володіння навичками організації 
податкового обліку платників податків; здатність складати податкову звітність; здатність аналізувати 
стан розрахунків платників податків з бюджетами та цільовими фондами; здатність здійснювати 
контроль за повнотою і своєчасністю сплати податків до бюджету; здатність застосовувати чинне 
законодавство у разі порушення податкового законодавства, нараховувати пеню, адміністративні 
штрафи, фінансові (штрафні) санкції; здатність логічно і послідовно викладати засвоєні знання з 
оподаткування. 

Трудомісткість: 

5 кредитів, 150 годин, залік 



УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ТА ВИТРАТАМИ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з фінансового обліку, бухгалтерського обліку, управлінського обліку, економіки 
підприємства. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Управління ресурсами та витратами» буде корисна майбутнім фахівцям з 
обліку, аудиту та оподаткування для набуття знань та практичних навичок щодо формування у 
студентів сучасного економічного мислення та системи теоретичних знань і практичних навичок з 
побудови внутрішнього економічного процесу обліку і контролю витрат та ресурсів по підприємству 
в цілому та в розрізі його підрозділів задля виявлення резервів підвищення ефективності його 
функціонування. 

Управління ресурсами та витратами – дисципліна, яка вивчає процес підвищення ефективності 
діяльності підприємства шляхом управління рівнем, структурою та динамікою його ресурсів та 
витрат. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 самостійно аналізувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують порядок 
ведення бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві; 

 використовувати особливості управління витратами у короткостроковому і довгостроковому 
періодах;  

 здійснювати аналіз взаємозв’язку «обсяг виробництва-витрати-прибуток» та аналіз 
інвестиційної привабливості підприємства;  

 користуватися методами обліку та управління активами підприємства; використовувати 
напрями зниження витрат на всіх етапах виробничого процесу і у всіх підрозділах 
підприємства;  

 застосовувати засоби та методи контролю витрат та основних принципів вибору системи 
управлення витратами, адекватної умовам роботи підприємства. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни «Управління ресурсами та витратами» є формування системи теоретичних знань 
та практичних навичок щодо методів управління ресурсами та витратами підприємства, способів 
використання даних бухгалтерського, управлінського та податкового обліків для прийняття 
управлінських рішень. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Управління ресурсами та витратами» є: 

 аналіз методів і способів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (робіт, 
послуг); особливостей управління витратами у короткостроковому і довгостроковому 
періодах; оволодіння основами аналізу взаємозв’язку «обсяг виробництва-витрати-прибуток», 
сутності методів обліку та управління активами підприємства задля здатності визначення 
напрямів зниження витрат на всіх етапах виробничого процесу і у всіх підрозділах 
підприємства, виявлення засобів та методів контролю витрат та формування основних 
принципів вибору системи управлення витратами, адекватної умовам роботи підприємства. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність виявляти та розуміти причинно-
наслідкові зв’язки між економічними явищами та процесами у сфері управління ресурсами та 
витратами, ідентифікувати та оцінювати фактори впливу. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з основних розділів прикладної економіки, організації та результативності 
господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги) 

Навчальна дисципліна «Економіка підприємства» буде корисна майбутнім фахівцям для набуття 
вмінь економічно мислити, виконувати комплексні економічні розрахунки щодо ефективного 
здійснення господарської діяльності на рівні підприємства. 

Економіка підприємства – це соціально-економічна наукова дисципліна, яка вивчає загальні 
закономірності розвитку підприємств та методи їх господарювання в умовах соціальне орієнтованої 
ринкової економіки економіка підприємства досліджує форми вияву та дії загальних економічних 
законів у системі відносин, що складаються у сфері функціонування основної економічно та 
юридичне незалежної ланки національної економіки – підприємства, в його діяльності, спрямовані на 
виробництво і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг тощо відповідно до власних 
виробничих планів та договірних зобов'язань і на умовах повного господарського розрахунку, 
самофінансування і самоуправління. 

Закінчується вивчення курсу розглядом сучасних теорії та моделей розвитку підприємства, механізму 
трансформації (реструктуризації) підприємств у процесі розвитку, оцінці економічної безпеки 
підприємства та його антикризової діяльності. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 знати сутність і значущість економіки підприємства для практичної діяльності суб’єктів 
господарювання, що функціонують у виробничій сфері тощо; 

 організовувати збір і аналізувати інформацію про фактори зовнішнього середовища, 
оцінювати їх вплив на діяльність підприємства;  

 розробляти організаційні структури управління підприємством, визначати фактори, що 
обумовлюють їх побудову; 

 володіти методиками формування виробничої програми підприємства; 

 знати типологію планів підприємства; 

 володіти методами збору інформації для складання планів підприємства; 

 вибирати методи прогнозування та планування діяльності підприємств в залежності від різних 
факторів; 

 оцінювати технічний стан і ефективність використання основних фондів, розробляти напрями 
подальшого покращення їх використання; 

 здійснювати нормування обігових коштів, розробляти заходи прискорення оборотності 
оборотних коштів. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування базових знань з основ механізму функціонування підприємства в 
сучасних умовах господарювання та підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним 
мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань 
предметної області. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є: 

 вивчення господарських процесів; засвоєння досягнень теорії та практики управління 
підприємствами та обґрунтування і розробка заходів щодо сприяння збільшенню виробництва 
високоякісного, конкурентоздатного продукту (товарів, робіт, послуг) підприємств. 

Компетентність, що забезпечує: 

загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області професійної 
діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

спеціальні компетентності: здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки 
на мікро- та макрорівні; здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 



професійну діяльність; розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 
економічної науки; здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 
теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; 
здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах у 
межах спеціальності. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економічної теорії, мікроекономіки та макроекономіки, економіки підприємства, 
менеджменту, фінансів підприємства. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Економіка праці і соціально-трудові відносини» передбачає вивчення 
студентами питань, пов’язаних із працею як провідного фактора виробництва, розвитком трудового 
потенціалу суспільства, формуванням і функціонуванням системи соціально-трудових відносин, 
регулюванням ринку праці.  

Економіка праці і соціально-трудові відносини – це економічна дисципліна, яка вивчає закони й 
закономірності суспільного відтворення, механізм їх дії та реалізації на регіональному рівні. 

Закінчується вивчення курсу дослідженням міжнародної організації праці та світовий досвід 
регулювання соціально-трудових відносин. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 самостійно визначати показники продуктивності праці, резерви її зростання на підприємстві; 

 прогнозувати та регулювати рівень продуктивності праці на підприємствах; 

 визначати заробітну плату працівників та формувати фонд оплати праці; 

 використовувати досвід розвинутих країн щодо забезпечення високої ефективності праці та 
прогресивних методів організації та оплати праці. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування у студентів – майбутніх економістів та управлінців – системи 
теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення ефективної 
зайнятості населення та прогресивного розвитку соціально-трудових відносин в Україні на всіх 
рівнях. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» є: 

 дати загальні ґрунтовні навички наукового аналізу соціально-трудових процесів на всіх 
рівнях, викликати у них інтерес до наукових досліджень у цій сфері; 

 сформувати науково обґрунтовані, адекватні реальності, раціональні знання про процеси, 
явища й тенденції у соціально-трудовій сфері в нашій країні: трудовий потенціал, людський 
капітал, людський розвиток, ринок праці, зайнятість і безробіття, соціально-трудові 
відносини, організаційні, економічні й соціальні компоненти процесу праці; 

 навчити використовувати здобуті знання в конкретних процесах управління соціально-
трудовими відносинами, організації праці та забезпечення її високої ефективності на всіх 
рівнях; 

 сформувати на цій основі доцільне ставлення до власного трудового потенціалу, вміння 
нарощувати й ефективно використовувати свій людський капітал, забезпечувати власну 
конкурентоспроможність на ринку праці, усвідомлено досягати реалізації своїх інтересів у 
соціально-трудових відносинах. 

Компетентність, що забезпечує: 

 здатність до аналізу наукових досліджень у сфері соціально-трудових відносин; 

 уміння досліджувати передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у соціально-трудовій сфері;  

 розуміння основних понять і категорій дисципліни; 

 володіння навичками застосування загальнонаукових і конкретно- наукових методів у 
дослідженнях трудової сфери, включаючи метод аналізу статистичних матеріалів, системний 
метод, метод фотографії робочого часу, індексний метод і метод планування чисельності 
персоналу; 

 здатність нести відповідальність за правильно обраний метод дослідження соціально-трудової 
сфери та контролювати наслідки його використання; 

 здатність здійснювати аналіз сучасної трудоресурсної ситуації в країні; проведення оцінки 



трудового потенціалу працівника, а також обґрунтування впливу його окремих компонентів 
на якість трудового потенціалу суспільства; здійснення оцінки балансів трудових ресурсів за 
галузями економіки країни; 

 здатність обґрунтовувати напрямки взаємодії між суб'єктами соціально-трудових відносин; 
визначення перспектив розвитку соціально-трудових відносин, що відповідають сучасним 
соціально-економічним умовам розвитку країни; здатність самостійно аналізувати трудове 
життя населення країни (регіону); 

 здатність використовувати різні методи для планування основних трудових показників на 
підприємстві; використання методики планування продуктивності праці за факторами її 
зростання; здатність самостійно здійснювати планування необхідної чисельності персоналу 
різних категорій на підприємстві; здатність нести відповідальність за правильне планування 
фонду заробітної плати працівників на підприємстві. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



ОРГАНІЗАЦІЯ АГРОБІЗНЕСУ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з менеджменту, права, економіки підприємств. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Організація агробізнесу» буде корисна майбутнім фахівцям для освоєння 
механізму створення та функціонування підприємств, розуміння значення конкуренції, 
взаємовідносин підприємця з партнерами, ціноутворення, фінансування та інше. 

Агробізнес – це галузь знань і наукових досліджень, що забезпечує оцінку потенціалу, методику 
впровадження і реалізації підприємницьких ініціатив. 

Закінчується вивчення курсу рекомендаціями щодо організації та ведення власного агробізнесу. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:  

 освоїти основні засади агробізнесу; 

 ознайомитися з процесами та методами організації та ведення підприємницької діяльності в 
агроформуваннях в Україні; 

 прогнозувати ринкове середовище і визначати напрям підприємницької діяльності, форми 
створення найбільш раціональної організації бізнесу; 

 укладати договори та організовувати виконання договірних зобов’язань; 

 розробляти бізнес-план для агробізнесових структур.  

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Організація агробізнесу» є ознайомлення студентів з напрямами та 
організаційно-правовими формами власного бізнесу, які б відповідали його цілям і можливостям, 
уміння пройти процедуру створення нового підприємства, забезпечити його функціонування, 
безпеку, менеджмент, налагодити партнерські зв'язки та скласти і підписати контракти, передбачити 
та забезпечити можливі ризики, визначити стратегії підприємства та інше. 

Задачами вивчення дисципліни «Організація агробізнесу» є: 

 вивчення теорії і практики організації аграрного бізнесу;  

 набуття навичок аналізу процесів, що відбуваються у роботі аграрних підприємств; 

 ознайомлення студентів з теоретичними засадами організації аграрного бізнесу; методичними 
підходами раціоналізації та проектування підприємницьких структур на селі; формування 
умінь застосовувати дослідницькі і організаторські здібності у процесі розроблення бізнес-
планів; 

 формування розуміння концепцій, методології, підходів і видів підприємництва в аграрній 
сфері;  

 ознайомлення з основами аграрного підприємництва. 

Компетентність що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатностей визначати та описувати 
характеристики організації; аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами 
впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації; 
управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



АГРОБІЗНЕС: РОЗВИТОК І ОЦІНКА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з менеджменту, права, економіки підприємств. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Агробізнес: розвиток і оцінка» буде корисна майбутнім фахівцям для 
оволодіння основними засадами агробізнесу, формування умінь ведення бізнесу в умовах ринкової 
економіки. 

Агробізнес – це галузь знань і наукових досліджень, що забезпечує оцінку потенціалу, методику 
впровадження і реалізації підприємницьких ініціатив. 

Закінчується вивчення курсу рекомендаціями щодо побудови та ефективного управління 
агробізнесовими структурами. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:  

 освоїти основні засади агробізнесу;  

 визначити  передумови  та  принципи розвитку агробізнесу; 

 ознайомитися з організаційними формами в  агробізнесі та особливостями управління в них; 

 визначити особливості розвитку структур світового та вітчизняного агробізнесу.  

Мета та основні задачі дисципліни: 

Мета дисципліни «Агробізнес: розвиток і оцінка» – розкрити основні  засади та принципи 
формування та  функціонування структур агробізнесу,  його специфіку і основні напрямки розвитку, 
необхідність  поєднання ринкового механізму та державного регулювання агробізнесу. 

Задачами вивчення дисципліни «Агробізнес: розвиток і оцінка» є: 

 ознайомлення студенів з сутністю агробізнесу як виду економічної діяльності та його 
специфікою, організаційно-економічними передумовами ефективного розвитку 
агробізнесових структур, специфікою агробізнесу в регіонах України, регіональною 
структурою міжнародного агробізнесу. 

 виробити навички щодо забезпечення ефективного  функціонування  суб'єктів агробізнесу;  

 навчити визначати найбільш пріоритетні напрями досягнення високої ефективності 
господарської діяльності підприємств. 

Компетентність що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців розуміння основних засад агробізнесу, його 
передумов, принципів, організаційно-правових форм в агробізнесі та особливостей управління ними, 
особливостей розвитку агробізнесу. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА) 

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

 
Дисципліни кафедри Обліку та аудиту 

 
1. Інформаційні системи і технології в банківській сфері 
2. Інформаційні системи в фінансах 
3. Бюджетна система 
4. Бюджетування діяльності суб`єктів господарювання 
5. Статистика 
6. Податкова система 
7. Соціальне страхування 
 

Дисципліни кафедри Економіки та маркетингу 
 
1. Економіка підприємства 
2. Регіональна економіка 
 

Дисципліни кафедри Організації виробництва, бізнесу та менеджменту 
 
1. Менеджмент 
2. Антикризове управління 
3. Управління інноваціями 
4. Адміністративний менеджмент 
 

Дисципліни кафедри Безпека життєдіяльності та право 
 
1. Адміністративне право 



ВИБІРКОВІ БЛОКИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ, 

ЩО ФОРМУЮТЬ ЇХ ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ В МЕЖАХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

 
Спрямування «Банківська справа та страхування» 

№ Назва дисципліни Кафедра 
Мова 

викладання 

1 
Інформаційні системи і технології в банківській 
сфері 

Обліку та аудиту українська 

2 Менеджмент 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

3 Економіка підприємства Економіки та маркетингу українська 
4 Бюджетна система Обліку та аудиту українська 

5 
Бюджетування діяльності суб`єктів 
господарювання 

Обліку та аудиту українська 

6 Регіональна економіка Економіки та маркетингу українська 
7 Статистика Обліку та аудиту українська 
8 Податкова система Обліку та аудиту українська 
9 Соціальне страхування Обліку та аудиту українська 

 
Спрямування «Управління та адміністрування в сфері фінансів» 

№ Назва дисципліни Кафедра 
Мова 

викладання 
1 Інформаційні системи в фінансах Обліку та аудиту українська 

2 Менеджмент 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

3 Економіка підприємства Економіки та маркетингу українська 

4 Адміністративне право 
Безпека життєдіяльності та 

право 
українська 

5 Антикризове управління 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

6 Управління інноваціями 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

7 Статистика Обліку та аудиту українська 
8 Податкова система Обліку та аудиту українська 

9 Адміністративний менеджмент 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

 



ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з банківської справи, обліку у банках, інформатики. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Набуті знання і вміння з інформаційних систем і технологій у банківській сфері є необхідною умовою 
успішної професійної діяльності банківських працівників і можуть бути застосовані при виконанні 
функцій директора відділення комерційного банку, директора філії комерційного банку, начальника 
відділу, головного бухгалтера, головного касира, головного економіста, завідуючого касою, 
начальника планово-економічного відділу, наукового співробітника, економіста, операціоніста та 
інших. 

Дисципліна має методичну та практичну спрямованість на вирішення широкого спектра питань з 
автоматизованої підтримки банківської діяльності, застосування сучасних інформаційно-
технологічних засобів для вирішення реальних банківських задач. Предметом вивчення дисципліни є 
автоматизовані банківські системи та інформаційні технології підтримки банківської діяльності. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 використовувати програмні, апаратні, телекомунікаційні засоби банківських інформаційних 
систем; 

 використовувати ресурси баз і сховищ даних для автоматизованого розв’язання банківських 
задач;  

 аналізувати та визначати необхідні вимоги та правила експлуатації автоматизованих 
банківських систем. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування теоретичних знань і компетенцій стосовно принципів і методики 
використання автоматизованих банківських систем, а також застосування прогресивних 
комп'ютерних технологій, технічних і програмних засобів для забезпечення ІТ-підтримки банківської 
діяльності.  

Основними задачами вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в банківській сфері» 
є: 

 сформувати у студента основи сучасної інформаційної культури; забезпечити стійкі навички 
роботи на персональному комп'ютері в умовах локальних і глобальних комп'ютерних мереж 
та систем телекомунікацій, нових інформаційних технологій; набути навичок практичного 
використання автоматизованих банківських систем і типових програмних продуктів, які 
використовуються в банківській сфері. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність використання інформаційних 
технологій в банківській сфері. 

Трудомісткість:  

4 кредити, 120 годин, екзамен 



ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ФІНАНСАХ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з фінансів, фінансів підприємств, інформатики. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Сферою реалізації знань навчальної дисципліни «Інформаційні системи в фінансах» є галузі 
народного господарства, в яких здійснюється управління фінансами, а саме: 

 державне управління, а саме органи державного управління та самоврядування; 

 промислове виробництво, а саме управління фінансами підприємств; 

 фінансовий ринок, а саме управління фінансами фінансових установ та організацій, таких як 
інвестиційні компанії, страхові компанії, кредитні спілки та інше; 

 банківська сфера, а саме управління фінансами банків різних напрямків та сфер діяльності. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 описувати постановки задач фінансової діяльності і розробляти алгоритми їх розв'язання на 
ЕОМ; 

 використовувати базові програмні засоби та готові пакети прикладних програм для виконання 
обробки даних в фінансовому менеджменті в умовах функціонування як окремих 
Автоматизованих робочих місць (АРМ), так і їх мережі; 

 здатність давати професійну оцінку якості пакетам прикладних програм, призначених для 
автоматизації обробки даних в фінансовому менеджменті. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є вивчення теоретичних основ організації та функціонування інформаційних 
систем фінансового аналізу та менеджменту в різних галузях економіки та фінансових організаціях в 
умовах застосування сучасних інформаційних технологій та методик розробки інформаційних 
систем; вивчення процесу організації та методології автоматизованого розв'язання комплексів 
фінансових задач з урахуванням сучасної практики фінансової діяльності, обліку та звітності в 
Україні, а також міжнародних стандартів та нормативів у цій області знань. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Інформаційні системи в фінансах» є: 

 одержати необхідні знання з теорії та практики використання інформаційних технологій в 
області управління фінансами та фінансового аналізу. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність використання інформаційних 
технологій в області управління фінансами. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



БЮДЖЕТНА СИСТЕМА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з фінансів, макроекономіки, податкового менеджменту, місцевих фінансів, політичної 
економіки. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Бюджетна система» ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін 
та опануванні загальної теорії фінансів. Особливістю навчальної дисципліни є те, що бюджетна 
система виступає провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як 
інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає систему 
перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну і фізичну особу. 

Основними перевагами навчальної дисципліни є можливість вивчення сутності бюджетних відносин, 
які виникають між державою, з одного боку, і юридичними і фізичними особами – з іншого. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 виконувати необхідні розрахунки бюджетних доходів і витрат на всіх рівнях бюджетної 
системи;  

 складати проекти кошторисів бюджетних установ;  

 складати пояснювальну записку до звіту про виконання відповідного бюджету;  

 знаходити резерви додаткових надходжень і економії витрат відповідного бюджету. 

Мета та основні задачі дисципліни: 
Метою вивчення дисципліни « Бюджетна система » є формування базових знань сутності бюджетних 
відносин і характеру їх впливу на суспільство та набуття навичок практичного застосування 
отриманих знань студентами у майбутній професії. 
Основними задачами вивчення дисципліни «Бюджетна система» є: 

 вивченні історичних процесів зародження, становлення та розвитку бюджетних відносин в 
Україні та окремих зарубіжних держав;  

 засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету держави;  

 розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи держави; 

 формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів 
бюджету та напрямів і форм фінансування видатків;  

  оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію 
функцій держави;  

 формуванні знань з питань державного кредиту та управління державним боргом. 

Компетентність, що забезпечує: 
Вивчення дисципліни забезпечує у фахівців здатність до формування теоретичних і практичних знань 
щодо розуміння засад бюджетного устрою й принципів побудови бюджетної системи, методів і 
джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків; здатність 
оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій 
держави; здатність проводити оцінку джерел фінансування бюджетного дефіциту; розробляти заходи 
щодо забезпечення фінансування бюджетів; визначати напрями вдосконалення управління 
державним боргом; здатність складати проекти кошторисів бюджетних установ та пояснювальну 
записку до звіту про виконання відповідного бюджету; здатність знаходити резерви додаткових 
надходжень і економії витрат відповідного бюджету. 
Трудомісткість: 
4 кредити, 120 годин, залік 



БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з мікроекономіки, економіки підприємств, бухгалтерського обліку. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання» є практичним 
продовженням цілого ряду теоретичних і методологічних спеціальних фінансових навчальних курсів. 
Вона вивчає форми прояву економічних законів у сфері фінансового планування діяльності 
підприємств. 

Система бюджетування на підприємстві є одним з комплексних методичних підходів, що дозволяє 
створити внутрішній механізм управління його ресурсами, який охоплює всі сторони діяльності 
суб’єкта господарювання. За змістом бюджетування виступає технологією планування, обліку, 
здійснення контролю й аналізу фінансових і матеріальних потоків. 

Дисципліна «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» ґрунтується на засвоєнні блоку 
економічних дисциплін та забезпечує у процесі вивчення дисципліни формування у студентів 
різностороннього аналітичного мислення в області фінансового планування на  підприємстві, 
придбання навичок планування  діяльності підприємств та його впливу на кінцеві результати. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 теоретично обґрунтовувати необхідність фінансового планування на підприємствах; 

 формувати бізнес-прогнози; 

 будувати операційні бюджети; 

 будувати фінансові бюджети; 

 проводити аналіз планових фінансових показників; 

 здійснювати контроль за виконанням бюджетів; 

 складати графіки документообороту та оформляти планові документи; 

 оцінювати і планувати зміни фінансового стану підприємства. 

Мета та основні задачі дисципліни: 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» є 
отримання знань, необхідних для опанування механізму організації внутрішньо фірмового 
планування, освоєння теоретичних знань та практичних навичок, щодо побудови системи 
бюджетування на вітчизняних підприємствах; формування навиків ефективного використання 
фінансових ресурсів; вивчення найефективніших напрямків інвестування та зосередження 
фінансових ресурсів на цих напрямках. 
Основними задачами вивчення дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» є: 

 вивчення сутності та ролі бюджетування, вивчення й осмислення теоретичних знань 
методології і методики планування діяльності підприємства; ознайомлення з передовим 
вітчизняним та зарубіжним досвідом у сфері планування; набуття студентами вміння 
використовувати економічний інструментарій для проведення планових техніко-економічних 
розрахунків, розробки альтернативних планів та обґрунтування оптимальних варіантів 
розвитку підприємства. 

Компетентність, що забезпечує: 
Вивчення дисципліни забезпечує у фахівців здатність до засвоєння особливостей технології 
фінансового планування, обліку і контролю доходів і витрат, сформованих в процесі підприємницької 
діяльності на всіх рівнях управління, яка дозволяє аналізувати прогнозовані і отримані фінансові 
показники. 
Трудомісткість: 
3 кредити, 90 годин, залік 



СТАТИСТИКА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економіки, вищої математики. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «статистика» буде корисна майбутнім фахівцям-економістам для набуття 
знань про процеси збору, систематизації і обробки масивів даних та аналіз інформації. 

Статистика – наукова дисципліна, яка досліджує кількісну сторону масових суспільних явищ і 
процесів у нерозривному зв’язку їх з якісною стороною у конкретних умовах місця і часу. 

Вивчення дисципліни статистика дає можливість студенту: 

 орієнтуватися в поняттях і категоріях статистики, методах і формах організації 
спостереження; методології первинної обробки статистичної інформації; 

 здатність збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані; 

 здатність орієнтуватися в методиці розрахунку основних статистичних показників; 

 здатність проводити дослідження будь –якого масиву статистичних даних і робити висновки; 

 здатність виявляти і оцінювати закономірності формування, розвитку і взаємодії складних 
соціально-економічних явищ і процесів. 

Мета та основні задачі дисципліни 

Метою дисципліни є формування у студента теоретичних знань і практичних навичок збирання, 
систематизації та аналізу інформації, виявлення і оцінювання закономірностей формування, розвитку 
та взаємодії складних соціально-економічних явищ і процесів. 

Основними задачами вивчення дисципліни «статистика» є: 

 вміння орієнтуватися у великому обсязі статистичної інформації, процесах, які відбуваються в 
економіці, систематизувати та аналізувати інформацію, виявляти і оцінювати закономірності 
формування, розвитку і взаємодії явищ і процесів суспільного життя. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни статистика забезпечує формування у фахівців здатності до: процесу збирання і 
обробки інформації; оволодіння методами статистичного аналізу; розробки рекомендацій щодо 
вдосконалення діяльності досліджуваного об’єкта. 

Трудомісткість: 

5 кредитів, 150 годин, екзамен 



ПОДАТКОВА СИСТЕМА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з макро- та мікроекономіки, фінансів, політичної економії. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Податкова система» буде корисна майбутнім фахівцям для набуття знань з 
організації та функціонування податкової системи в межах податкової політики держави. 

Податкова система – навчальна дисципліна, яка досліджує сутність, об’єктивну необхідність, види та 
функції податків, тенденції розвитку оподаткування, структуру та принципи побудови податкових 
систем, організацію адміністрування сплати податків, порядок обчислення та сплати податків, 
формує навики щодо обчислення податків та орієнтацію у податковому законодавстві. 

Закінчується вивчення курсу розглядом питань оподаткування у країнах світу. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 з’ясувати історичні передумови виникнення податків та концепції оподаткування 

 вивчити сутність податків та зборів, податкової системи та податкової політики, терміни, що 
вживаються в оподаткуванні; 

 здатність аналізувати законодавче забезпечення оподаткування; 

 здатність  нараховувати та сплачувати податки і збори; 

 здатність складати форми податкової звітності та опанувати порядок їх складання; 

 здатність засвоїти особливості ведення податкового обліку; 

 здатність використовувати нормативно-законодавчі акти; 

 розраховувати суму податків та зборі. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Податкова система» є надання студентам знань з організації та 
функціонування податкової системи в межах податкової політики держави. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Податкова система» є: 

 сформувати уявлення студентів про систему оподаткування та її структуру, а також 
взаємозв’язок оподаткування з різними складовими суспільно-економічного розвитку;  

 розкрити зміст основних принципів побудови податкових систем; 

 з’ясувати правові відносини, що виникають при сплаті податків та зборів, обов’язки, права та 
відповідальність платників податків, порядок погашення зобов’язань платників податків 
перед бюджетами та державними цільовими фондами. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з 
базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручників, 
навчальних посібників, періодичних видань, Інтернету та ін.), здатність роз’яснювати окремі 
положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, надавати пропозиції щодо 
його удосконалення; здатність систематизувати види податків і зборів, аналізувати їх структурні 
зміни як джерела бюджетних надходжень; здатність формувати об’єкти оподаткування, нараховувати 
податки, збори, платежі за різних систем оподаткування; володіння навичками організації 
податкового обліку платників податків; здатність складати податкову звітність; здатність аналізувати 
стан розрахунків платників податків з бюджетами та цільовими фондами; здатність здійснювати 
контроль за повнотою і своєчасністю сплати податків до бюджету; здатність застосовувати чинне 
законодавство у разі порушення податкового законодавства, нараховувати пеню, адміністративні 
штрафи, фінансові (штрафні) санкції; здатність логічно і послідовно викладати засвоєні знання з 
оподаткування. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, залік 



СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економіки, фінансів, гроші і кредит, макро- і мікроекономіки, статистики, 
страхування 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Соціальне страхування» буде корисна майбутнім фахівцям для набуття знань 
і навичок з організації соціального страхування, механізму нарахування та виплати соціальних 
допомог та пенсій, захисту прав застрахованої особи.  

Соціальне страхування – наукова дисципліна, яка досліджує економічну природу соціального 
страхування, права та обов’язки суб’єктів соціального страхування, систему формування та 
використання фондів загальнообов’язкового соціального страхування, види матеріального 
забезпечення та соціальних послуг, вміти визначати страховий стаж, страхові внески тощо. 

Вивчення дисципліни статистика дає можливість студенту: 

 виконувати необхідні розрахунки з визначенням внесків у державні цільові (соціальні) фонди 
відповідно до встановлених соціальних нормативів; 

 розраховувати соціальні внески та рівень соціального забезпечення згідно із розміром 
середньої заробітної плати в Україні; 

 знаходити резерви додаткових надходжень до соціальних фондів; 

 складати проекти кошторисів витрат фондів соціального страхування; 

 складати проекти кошторисів на медичне обслуговування за кошти фондів соціального 
страхування; 

 використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання для вирішення проблем 
фінансового управління соціальними фондами; 

 аналізувати наукові та статистичні джерела, бухгалтерську та фінансову звітність; 

 проводити порівняльний аналіз розвитку систем соціального страхування. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є здобуття глибоких теоретичних знань та практичних навичок з організації 
соціального страхування, управління діяльністю фондів соціального страхування, розробки умов 
здійснення різних видів соціального страхування з урахуванням їх специфіки на сучасному етапі 
розвитку економіки України. 

Основними задачами вивчення дисципліни «соціальне страхування» є: 

 опанування теоретичних основ, сутності та принципів організації соціального страхування; 

 ознайомлення з методологією розробки та впровадження умов здійснення основних видів 
соціального страхування – пенсійного, на випадок тимчасової втрати працездатності, від 
безробіття, від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, медичного; 
набуття знань з управління діяльністю фондів соціального страхування; 

 засвоєння організаційної структури соціального страхування та особливостей глобалізаційних 
проявів в ній; знання необхідності, значення та методів державного регулювання соціального 
страхування; 

 уміння грамотно співпрацювати зі спеціалістами інститутів інфраструктури соціального 
сектору; 

 формування системного розуміння взаємозв’язків суб’єктів у системі надання соціальних 
послуг та окремих спеціалізованих фінансових фондів; 

 уміння визначати економічні передумови та потреби у споживанні соціальних послуг 
конкретними учасниками ринку та можливості задоволення різними видами соціальних 
послуг; 

 забезпечення комплексного розуміння фінансового механізму надання соціальних послуг 
різними страховими державними фондами цільового призначення; 

 розвинення навичок фінансового та порівняльного аналізу в галузі соціального страхування 



та соціального забезпечення; надання можливостей економічно та обґрунтовано порівнювати 
соціальні послуги з метою вибору найбільш прийнятних конкретному споживачеві; 

 орієнтування в особливостях соціального страхування зарубіжних країн. 

Компетентність, що забезпечує: 

Здатність до формування системи теоретичних знань та практичних  навичок щодо фондів 
державного соціального страхування, які створюються і використовуються з метою забезпечення 
достатнього рівня компенсації доходу робітників у разі втрати працездатності або роботи й 
реабілітаційних заходів. 

Трудомісткість: 
3 кредити, 90 годин, залік 



ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з основних розділів прикладної економіки, організації та результативності 
господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги) 

Навчальна дисципліна «Економіка підприємства» буде корисна майбутнім фахівцям для набуття 
вмінь економічно мислити, виконувати комплексні економічні розрахунки щодо ефективного 
здійснення господарської діяльності на рівні підприємства. 

Економіка підприємства – це соціально-економічна наукова дисципліна, яка вивчає загальні 
закономірності розвитку підприємств та методи їх господарювання в умовах соціальне орієнтованої 
ринкової економіки економіка підприємства досліджує форми вияву та дії загальних економічних 
законів у системі відносин, що складаються у сфері функціонування основної економічно та 
юридичне незалежної ланки національної економіки – підприємства, в його діяльності, спрямовані на 
виробництво і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг тощо відповідно до власних 
виробничих планів та договірних зобов'язань і на умовах повного господарського розрахунку, 
самофінансування і самоуправління. 

Закінчується вивчення курсу розглядом сучасних теорії та моделей розвитку підприємства, механізму 
трансформації (реструктуризації) підприємств у процесі розвитку, оцінці економічної безпеки 
підприємства та його антикризової діяльності. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 знати сутність і значущість економіки підприємства для практичної діяльності суб’єктів 
господарювання, що функціонують у виробничій сфері тощо; 

 організовувати збір і аналізувати інформацію про фактори зовнішнього середовища, 
оцінювати їх вплив на діяльність підприємства;  

 розробляти організаційні структури управління підприємством, визначати фактори, що 
обумовлюють їх побудову; 

 володіти методиками формування виробничої програми підприємства; 

 знати типологію планів підприємства; 

 володіти методами збору інформації для складання планів підприємства; 

 вибирати методи прогнозування та планування діяльності підприємств в залежності від різних 
факторів; 

 оцінювати технічний стан і ефективність використання основних фондів, розробляти напрями 
подальшого покращення їх використання; 

 здійснювати нормування обігових коштів, розробляти заходи прискорення оборотності 
оборотних коштів. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування базових знань з основ механізму функціонування підприємства в 
сучасних умовах господарювання та підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним 
мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань 
предметної області. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є: 

 вивчення господарських процесів; засвоєння досягнень теорії та практики управління 
підприємствами та обґрунтування і розробка заходів щодо сприяння збільшенню виробництва 
високоякісного, конкурентоздатного продукту (товарів, робіт, послуг) підприємств. 

Компетентність, що забезпечує: 

загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області професійної 
діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

спеціальні компетентності: здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки 
на мікро- та макрорівні; здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 



професійну діяльність; розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 
економічної науки; здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 
теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; 
здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах у 
межах спеціальності. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економічної теорії, мікроекономіки та макроекономіки, економіки сільського 
господарства. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Регіональна економіка» буде корисна майбутнім фахівцям в формуванні 
теоретичних основ розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів, природно-
ресурсного потенціалу та його економічної оцінки.  

Регіональна економіка – це економічна наука, яка вивчає закони й закономірності суспільного 
відтворення, механізм їх дії та реалізації на регіональному рівні. 

Закінчується вивчення курсу діагностикою стану соціально-економічного розвитку регіону. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 засвоєння теорії регіональної економіки та просторового розвитку господарства, 
економічного районування, концептуальних основ державної регіональної політики 
соціально-економічного розвитку, особливостей сучасної регіональної ситуації в Україні та її 
складових: соціально-економічної, фінансової, інвестиційно-інноваційної, екологічної 
ситуації, визначення рівня соціальної напруги в регіонах. 

 оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу 
України та її регіонів, об’єктивну необхідність раціонального та ефективного використання 
природних, науково-виробничих, людських ресурсів територій країни; 

 вивчення принципів раціонального природокористування та охорони навколишнього 
середовища, понять про екологічний моніторинг, екологічні стандарти і нормативи. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування у студентів економічних спеціальностей глибоких знань щодо 
науково-методологічних засад функціонування соціально-економічних систем регіонів, узгодження 
загальнодержавної і регіональної економічної політики та інтересів, ресурсного забезпечення та 
організаційно-економічних механізмів комплексного соціально-економічного розвитку регіонів з 
урахуванням впливу національних та глобальних чинників. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Регіональна економіка» є: 

 формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації 
продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а 
також екологічних знань, мислення та свідомості студентів. 

Компетентність, що забезпечує: 

загальні компетентності: здатність розробляти комплексну програму реалізації раціональної моделі 
регіонального розвитку. 

спеціальні компетентності: здатність використовувати переваги регіону і підбирати конкретні 
засоби та інструменти для належного управління продуктивними силами регіону; здатність 
аналізувати, раціонально та критично оцінювати систему територіального поділу праці, раціонально 
застосовувати інструменти регулювання регіонального відтворення; здатність аналізувати галузеву 
структуру господарства та визначати тенденції розвитку господарського комплексу України; 
здатність визначати оптимальні способи та напрямки використання наявних природних ресурсів; 
проводити розрахунки щодо визначення рівня людського потенціалу, ринку праці та збалансованості 
робочої сили; здатність оцінювати рівень соціально-економічного розвитку регіонів; здатність 
визначати фактори, що впливають на розвиток інтеграційних процесів та формувати передумови 
розширення зовнішньоекономічних зв'язків країни. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з макроекономіки, мікроекономіки, організації праці менеджера, соціології, психології, 
економіки підприємств. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливі переваги): 

Навчальна дисципліна «Менеджмент» буде корисна майбутнім фахівцям для опанування основних 
засад управління на підприємстві, побудови організаційних структур та системами впливу на них 
через процеси планування, організації, мотивації та контролю. 

Менеджмент – це одночасно система наукових знань, мистецтва та досвіду, втілених у діяльності 
професійних управлінців для досягнення цілей організації шляхом використання праці, інтелекту та 
мотивів поведінки інших людей. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 організовувати практичну роботу з управління людьми в сучасних організаціях; 

 здійснювати аналіз діяльності системи управління організації; 

 застосовувати різні методи та інструменти систем планування, організації, мотивації та 
контролю роботи підприємства; 

 використовувати відповідно до ситуації методи прийняття управлінських рішень та 
здійснювати комплекс дій для їх реалізації; 

 налагоджувати та проводити ефективну комунікацію в системі управління підприємством;  

 обирати та використовувати відповідний ситуації стиль лідерства, що ґрунтується на 
відповідних видах та формах влади та управлінського впливу;  

 визначати вплив обраної системи стимулювання на ефективність роботи персоналу та при 
необхідності відкоригувати його для забезпечення достатньої мотивації. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів сучасного 
управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння 
концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та 
зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Менеджмент» є: 

 ознайомлення студенів із сутністю основних понять і категорій менеджменту та управління;  

 принципів та функцій менеджменту;  

 системи методів управління;  

 змісту процесів та технології управління;  

 основ планування, здійснення мотивування та контролювання;  

 організації взаємодії та повноважень;  

 прийняття рішень у менеджменті; інформаційного забезпечення процесу управління; 

 керівництва та лідерства, стилів управління; етики і відповідальності у менеджменті; 

 ефективності управління. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців розуміння організації практичної роботи з 
управління людьми в сучасних організаціях; здійснення аналізу діяльності системи управління 
організації; застосування різних методів та інструментів систем планування, організації, мотивації та 
контролю роботи підприємства. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з управління проектами, управління конкурентоспроможністю підприємств. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Дисципліна «Антикризове управління» визначає менеджмент, який повинен передбачати, своєчасно 
розпізнавати і успішно вирішувати всі проблеми розвитку фірми. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 професійно користуватись законодавчою базою України по банкрутству; 

 визначати пріоритетні механізми фінансової стабілізації; 

 проводити експрес-діагностику та поглиблену діагностику фінансового стану підприємства з 
метою виявлення потенційних (прихованих) і наявних кризових ситуацій та явищ; 

 опанувати урядові рішення з питань оцінки ймовірності банкрутства підприємства; 

 аналізувати наявність та глибину кризового стану на підприємстві; 

 визначити основні напрямки подолання кризових явищ; 

 обирати антикризову стратегію та основні інструментів виходу з кризового стану. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Мета курсу – визначити сутність, місце, роль, основні види кризових явищ та стадії розвитку кризи 
підприємства, розкрити методичні підходи до розробки «правил ефективної поведінки» за умов 
кризового стану, а також проаналізувати окремі шляхи запобігання та подолання кризи в зарубіжних і 
вітчизняних організаціях, що успішно функціонують у різних умовах.  

Основні задачі курсу – сформувати знання, уміння та навички щодо розв’язання проблем: 

 розпізнавання кризових явищ (симптоми, причина, природа, рівень та час впливу); 

 прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їхнього впливу на результати діяльності 
підприємства; 

 визначення можливостей запобігання кризі і/або її пом’якшення; 

 забезпечення функціонування підприємства в умовах криз (особливо локальних, а також 
системної, стратегічної);  

 стабілізація діяльності окремих підсистем підприємства для подолання (пом’якшення) 
проявів системної кризи підприємства в цілому для створення можливостей його подальшого 
розвитку або (якщо антикризові заходи не спрацювали) – ліквідації (різними шляхами); 

 ліквідація наслідків кризи і/або ліквідація підприємства (зокрема, за процедурою 
банкрутства); 

 розвиток підприємства на новій основі, якщо кризу вдалось подолати. 

Компетентність що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування системи знань i навичок управління у кризових 
ситуаціях, розв'язання складних завдань стратегічного значення в ринкових умовах, розпізнавання та 
діагностика, прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їх ліквідація, прийняття та 
реалізація антикризових управлінських рішень. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економіки підприємства, маркетингу, логістики, менеджменту, основ 
зовнішньоекономічної діяльності, державного регулювання економіки, організації підприємницької 
діяльності. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Управління інноваціями» буде корисна майбутнім висококваліфікованим 
фахівцям для набуття знань не тільки кваліфіковано приймати інноваційні рішення, а й аналізувати 
ефективність інновацій і робити фінансово-економічну оцінку інноваційних проектів з врахуванням 
вірогідного профілю проекту і оцінки ризиків. 

Управління інноваціями – це підсистема загального менеджменту, завданням якої є ефективне 
управління процесом розроблення, упровадження, виробництва та комерціалізації інновації з 
узгодженням відповідних управлінських рішень із системою операційного, маркетингового, 
фінансового і кадрового менеджменту. 

Закінчується вивчення дисципліни оцінюванням ефективності інноваційної діяльності організацій, 
обґрунтування економічної ефективності інноваційного проекту, врахування проектних ризиків в 
оцінці ефективності інноваційних проектів. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

 розуміння сутності інновацій та особливостей інноваційних процесів; 

 розуміння політики України в галузі науки і підтримки ключових технологій; 

 формування розуміння ролі інновацій як основного фактора створення вартості підприємств; 

 знання теоретичних основ, моделей і методів інноваційного менеджменту і маркетингу; 

 знання правових основ інтелектуальної власності; 

 уміння проводити аналіз можливостей застосування інновації, бар’єрів і ризиків на шляху 
комерціалізації інноваційної розробки; 

 уміння знаходити, відбирати і узагальнювати інформацію необхідну для аналізу; 

 уміння формувати стратегію комерціалізації інновації; 

 уміння оцінювати і обґрунтовувати вибір потенційних інструментів фінансування 
інноваційних розробок; 

 уміння просувати розробку на ринок; 

 володіння методами проектного управління. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань організації та управління 
інноваційною діяльністю підприємства, а також інструментарієм, методикою розроблення 
інноваційних стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і навичок щодо методів 
оцінки інноваційних проектів. 

Основними задачами є теоретична та практична підготовка студентів з питань: 

 регулювання і стимулювання інноваційної діяльності підприємства; 

 розробки системи фінансування інноваційних процесів; 

 методів управління інноваційним розвитком організації; 

 розробки інноваційних проектів; 

 оцінки ефективності інноваційної діяльності організацій; 

 теоретичних основ управління інноваційним розвитком; 

 організаційних форм інноваційної діяльності; 

 основних показників економічної ефективності інноваційних проектів. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності визначати вплив інновацій на 
внутрішньо-організаційні процеси підприємства; виявляти інноваційні ініціативи з боку покупців і 



виробників продукції; застосовувати методи генерування ідей, активізації творчого пошуку, 
оцінювати результативність цих методів; визначати конкурентоспроможність підприємства як основи 
росту нововведень; застосовувати методи оцінки ефективності інновацій; характеризувати різні види 
інноваційного ризику, використовувати методи його зниження; визначати джерела фінансування 
інноваційних проектів, доцільність використання послуг венчурних фондів. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економічної теорії, підприємництва, психології, менеджменту. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Адміністративний менеджмент» буде корисна майбутнім фахівцям-
фінансистам для набуття теоретичних і практичних знань  адміністративної діяльності при 
розв’язанні управлінських завдань і проблем, а також ознайомлення з принциповим проблемним 
середовищем управлінської практики.  

Адміністративний менеджмент є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують 
сучасне економічне мислення фахівця в області управління.  

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 творчо застосовувати набуті теоретичні знання та практичні навички з управлінської 
адміністративної діяльності при виконанні функціональних обов’язків; 

 організувати систему адміністративного управління в організації;  

 враховувати досвід управлінської адміністративної діяльності, набутий різними школами 
управління в умовах України; 

 оперувати знаннями щодо сукупності функцій і методів адміністрування, що зумовлюють 
відповідні управлінські взаємовідносини в органах управління організацій різних форм і сфер 
діяльності; 

 застосовувати у відповідності із ситуацією найефективніші методи адміністративної роботи з 
метою досягнення конкурентних показників; 

 планувати та організовувати особисту діяльність, поєднуючи в ній виконання основних засад 
управління, застосовувати залежно від ситуації найдоцільніші та найефективніші стилі й 
методи роботи; 

 здатність організовувати процес документування в управлінні, формувати потоки документів, 
створювати порядок їх проходження та виконання. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі 
адміністративного менеджменту, розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та 
технологій підвищення ефективності управління організаційними структурами, завдяки правильному 
використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створення 
цілісної системи адміністративного управління організацією. 

Основними задачами вивчення дисципліни є: 

 вивчення термінологічної бази з адміністративного менеджменту; 

 обґрунтування ролі адміністрації та менеджера-адміністратора в системі адміністративного 
менеджменту; 

 вивчення функцій та процесу адміністративного управління; формування вмінь щодо 
планування та організовування адміністративної роботи; 

 обґрунтування вибору форм і методів адміністративного впливу на підлеглих; 

 вивчення форм адміністративного контролювання та регулювання діяльності; 

 формування інформаційно-адміністративного забезпечення роботи організації. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує обґрунтовувати і проявляти компетенції, щодо формування та 
функціонування механізмів адміністрування у процесі управління організаціями, сукупності функцій 
і методів адміністрування, що зумовлюють відповідні управлінські взаємовідносини в органах 
управління організацій різних форм і сфер діяльності.  

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 
 

Прореквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з теорії права, конституційного права України. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Адміністративне право» буде корисна майбутнім фахівцям для набуття 
знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального права. Здатність 
аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції. Здатність до 
критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній 
діяльності. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 
правового характеру і значення. 

Адміністративне право навчальна дисципліна, яка вивчає актуальні питання: історії виникнення та 
становлення адміністративного права як галузі права; концептуальних засад функціонування та 
встановлення адміністративних норм та відносин; управління як об’єкта адміністративно-правового 
регулювання; суб’єктів адміністративного права, зокрема Президента України, органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, громадян України та іноземців, осіб без громадянства; 
функціонування юридичних актів та встановлення спеціальних адміністративно-правових режимів. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 сформувати глибокі теоретичні та практичні знання для використання їх у своїй професійній 
діяльності; 

 вихованню поважного ставлення до адміністративного закону як важливого засобу захисту 
людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів суспільства і держави; 

 збагачення теоретичними знаннями щодо засвоєння різних концепцій, поглядів, дискусійних 
положень з найбільш важливих питань науки адміністративного права; 

 вміння критично обмірковувати проблемні питання, мати про них свою аргументовану думку. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право» є набуття студентами 
ґрунтовних знань з теорії адміністративного права, вивчення адміністративного законодавства та 
матеріалів юридичної практики, а також опанування певними знаннями про порядок здійснення 
державного управління, притаманні йому форми та методи, організацію управління у різних сферах 
та галузях суспільного життя. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Адміністративне право» є: 

 формування у студентів знань теоретичних основ правового регулювання відносин у сфері 
реалізації виконавчої влади та державного управління, а також уміння практичного 
використання норм адміністративного права і процесу у практиці. 

Компетентність, що забезпечує: 

Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів адміністративного права. Накопичує знання і 
розуміння основ адміністративного права. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, залік 



НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА) 

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Дисципліни кафедри Організації виробництва, бізнесу та менеджменту 
 
1. Теорія управління 
2. Антикризове управління 
3. Комунікативний менеджмент 
4. Управління логістичними процесами підприємств 
5. Управління конфліктами 
6. Організація праці менеджера 
7. Тайм-менеджмент 
8. Мотиваційний менеджмент 
9. Офіс-менеджмент 
10. Інфраструктура аграрного ринку 
11. Соціальна відповідальність у бізнесі 
 

Дисципліни кафедри Обліку та аудиту 
 
1. Банківська справа 
 

Дисципліни кафедри Економіки та маркетингу 
 
1. Міжнародні економічні відносини та світове господарство 
 

Дисципліни кафедри Безпека життєдіяльності та право 
 
1. Адміністративне право 
2. Трудове та господарське право 



ВИБІРКОВІ БЛОКИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ, 

ЩО ФОРМУЮТЬ ЇХ ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ В МЕЖАХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Спрямування «Менеджмент і адміністрування» 

№ Назва дисципліни Кафедра 
Мова 

викладання 

1 Адміністративне право 
Безпека життєдіяльності та 

право 
українська 

2 Трудове та господарське право 
Безпека життєдіяльності та 

право 
українська 

3 
Міжнародні економічні відносини та світове 
господарство 

Економіки та маркетингу українська 

4 Банківська справа Обліку та аудиту українська 

5 Комунікативний менеджмент 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

6 
Управління логістичними процесами 
підприємств 

Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

7 Організація праці менеджера 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

8 Тайм-менеджмент 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

9 Офіс-менеджмент 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

10 Інфраструктура аграрного ринку 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

 
Спрямування «Управління персоналом» 

№ Назва дисципліни Кафедра 
Мова 

викладання 

1 Теорія управління 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

2 Трудове та господарське право 
Безпека життєдіяльності та 

право 
українська 

3 
Міжнародні економічні відносини та світове 
господарство 

Економіки та маркетингу українська 

4 Антикризове управління 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

5 Комунікативний менеджмент 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

6 Управління конфліктами 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

7 Організація праці менеджера 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

8 Мотиваційний менеджмент 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

9 Офіс-менеджмент 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

10 Соціальна відповідальність у бізнесі 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

 



ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з філософії, економічної теорії, політології, основ менеджменту, теорії організацій та 
інших. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Зміст дисципліни сприяє формуванню потреби в самовдосконаленні та розвитку професіоналізму, дає 
можливість отримати досить повне уявлення про зміст основних функцій та методів управління 
(планування, організації, мотивації і контролю, прийняття рішень, побудови комунікацій, 
забезпечення лідерства, управління організаційними конфліктами та ін.) і набути навички та вміння 
їх реалізації в сучасних організаціях. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

знати: 

 сутність, значимість і області застосування теорії управління; 

 еволюцію розвитку теорії управління; 

 роль і місце менеджменту як науки і практичної діяльності в сучасних умовах; 

 основні визначення менеджменту; 

 принципи розвитку і закономірності функціонування організації; 

 фактори, що викликають організаційні зміни і причини цих змін; 

 фактори зовнішнього середовища, що впливають на діяльність організації; 

 методи аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища організації (підприємства) і методи 
використання результатів даного аналізу для організації управління підприємством; 

 методи прийняття управлінських рішень та методи оцінки їх економічної і соціальної 
ефективності. 

вміти: 

 збирати, аналізувати, систематизувати і визначати цінність інформації; 

 застосовувати основні методи управління організацією; 

 розробити стратегію розвитку організації; 

 застосувати на практиці знання в області роботи з інформацією; 

 обґрунтувати економічну та соціальну ефективність управлінських рішень; 

 вживати основну термінологію; 

 описати роль менеджера в сучасних умовах господарювання. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів системного оволодіння теоретичними 
здобутками, що обумовлює опанування системи виявлення та розв’язання проблемних напрямків 
управління у сучасних умовах розвитку економіки України. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Теорія управління» є: 

 ознайомлення студентів з фундаментальними основами управління; 

 дослідження історичного вітчизняного та закордонного досвіду організації систем 
управління; 

 розвиток у студентів самостійного логічного мислення про сутність та зміст процесу 
управління в організаціях; 

 розвиток навичок щодо використання отриманих знань в професійній діяльності на основі 
рольових ігор та тренінгів. 

Компетентність, що забезпечує: 

Поглиблення та систематизацію знань про розвиток науки менеджменту в процесі вивчення основних 
теорій управління для використання цих знань на практиці;здатністю використовувати нормативні 
правові акти в своїй професійної діяльності, аналізувати соціально-економічні проблеми і процеси в 



організації, знаходити організаційно-управлінські та економічні рішення, розробляти алгоритми їх 
реалізації і готовністю нести відповідальність за їх результати. 

Трудомісткість: 

5 кредитів, 150 годин, екзамен 



АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з управління проектами, управління конкурентоспроможністю підприємств. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Дисципліна «Антикризове управління» визначає менеджмент, який повинен передбачати, своєчасно 
розпізнавати і успішно вирішувати всі проблеми розвитку фірми. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 професійно користуватись законодавчою базою України по банкрутству; 

 визначати пріоритетні механізми фінансової стабілізації; 

 проводити експрес-діагностику та поглиблену діагностику фінансового стану підприємства з 
метою виявлення потенційних (прихованих) і наявних кризових ситуацій та явищ; 

 опанувати урядові рішення з питань оцінки ймовірності банкрутства підприємства; 

 аналізувати наявність та глибину кризового стану на підприємстві; 

 визначити основні напрямки подолання кризових явищ; 

 обирати антикризову стратегію та основні інструментів виходу з кризового стану. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Мета курсу – визначити сутність, місце, роль, основні види кризових явищ та стадії розвитку кризи 
підприємства, розкрити методичні підходи до розробки «правил ефективної поведінки» за умов 
кризового стану, а також проаналізувати окремі шляхи запобігання та подолання кризи в зарубіжних і 
вітчизняних організаціях, що успішно функціонують у різних умовах.  

Основні задачі курсу – сформувати знання, уміння та навички щодо розв’язання проблем: 

 розпізнавання кризових явищ (симптоми, причина, природа, рівень та час впливу); 

 прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їхнього впливу на результати діяльності 
підприємства; 

 визначення можливостей запобігання кризі і/або її пом’якшення; 

 забезпечення функціонування підприємства в умовах криз (особливо локальних, а також 
системної, стратегічної);  

 стабілізація діяльності окремих підсистем підприємства для подолання (пом’якшення) 
проявів системної кризи підприємства в цілому для створення можливостей його подальшого 
розвитку або (якщо антикризові заходи не спрацювали) – ліквідації (різними шляхами); 

 ліквідація наслідків кризи і/або ліквідація підприємства (зокрема, за процедурою 
банкрутства); 

 розвиток підприємства на новій основі, якщо кризу вдалось подолати. 

Компетентність що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування системи знань i навичок управління у кризових 
ситуаціях, розв'язання складних завдань стратегічного значення в ринкових умовах, розпізнавання та 
діагностика, прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їх ліквідація, прийняття та 
реалізація антикризових управлінських рішень. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з основ менеджменту, макроекономіки, мікроекономіки, організації праці менеджера, 
соціології, психології, економіки підприємств. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Комунікативний менеджмент» буде корисна майбутнім фахівцям для 
опанування основних засад управління комунікаціями з контактними аудиторіями, необхідних для 
функціонування організації. 

Комунікативний менеджмент – це цілеспрямований вплив на колектив працівників сфери 
комунікацій підприємства або окремих виконавців з метою забезпечення приймання, обробки, 
накопичення, передачі своєчасної і неспотвореної інформації на відповідні рівні управління (точки 
відповідальності). 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 визначати цілі комунікації; 

 визначати шляхи досягнення цих цілей (стратегічні плани); 

 планувати з урахуванням ресурсів і ситуацій конкретні дії, спрямовані на досягнення цілей 
(тактичні й оперативні плани); 

 організовувати реалізацію розроблених планів; 

 координувати дії безпосередніх виконавців планів і рішень; 

 систематично контролювати хід реалізації планів; 

 коригувати процес, виходячи з конкретних результатів комунікації. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Комунікативний менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів 
навичок конструктивної взаємодії із зовнішнім середовищем, з найбільш значущими його 
складовими; уявлення про комунікації та шляхи усунення комунікативних проблем в організації. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Комунікативний менеджмент» є: 

 ознайомлення студенів із сутністю основних понять і категорій комунікативного 
менеджменту; 

 відбір і акумуляція інформації із зовнішніх по відношенню до підприємства джерел; 

 класифікація, трансформація, забезпечення доступності інформації; 

 поширення і обмін інформацією як усередині організації, так і поза нею; 

 пошук ефективних способів, інструментів і механізмів інтегрованої комунікації; 

 втілення організаційної комунікації в продуктах, послугах, документах, базах даних і 
програмному забезпеченні. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців розуміння необхідності задоволення 
комунікаційної потреби в організації, джерел управлінської інформації та взаємодії зовнішнього і 
внутрішнього середовища організації за допомогою комунікативної взаємодії. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, екзамен 



УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з менеджменту, маркетингу, економіки підприємств. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Управління логістичними процесами підприємств» буде корисна майбутнім 
фахівцям для освоєння основних елементів механізму управління логістичними потоками. 

Логістика – це процес планування, реалізації та контролю за ефективним з економічної точки зору 
переміщенням сировини, матеріалів, готової продукції, а також пов'язаної з ними інформації про 
постачання товарів від місця виробництва до місця споживання згідно з вимогами клієнта. Логістика 
– наука про управління потоками в системах. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 використовувати системний підхід в управлінні підприємством; 

 розробляти оптимальні організаційні структури служби логістики;  

 організовувати логістику в різних компаніях (виробничих, торгових, транспортних тощо); 

 використовувати мотивації логістичного персоналу для зменшення загальних витрат; 

 розробляти логістичні стратегії для підприємств;  

 вміти складати плани поточної та оперативної діяльності логістичного підприємства; 

 проводити фінансовий та логістичний аудит підприємства;  

 розробляти системи збалансованих показників і структуру індикаторів логістичної діяльності. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Управління логістичними процесами підприємств» є ознайомлення 
студентів з основами формування, функціонування та регулювання логістичних процесів на 
підприємствах, їх особливостями при різних умовах і вимогах на ринку. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Управління логістичними процесами підприємств» є: 

 ознайомлення студенів із сутністю управління логістичними процесами як виду управлінської 
діяльності та його специфікою; 

 організаційно-економічними передумовами ефективного розвитку логістичних структур,  

 особливостями логістики в Україні та закордоном. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців розуміння основних параметрівуправління 
логістичними процесами, принципів його формування та ефективного функціонування. 

Трудомісткість: 

5 кредитів, 150 годин, залік 



УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з менеджменту, адміністративного менеджменту, психології. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Управління конфліктами» буде корисна майбутнім фахівцям-управлінцям, 
які прагнуть досягти успіхів у побудові власної кар’єри і ефективному управлінні своїми підлеглими. 

Управління конфліктом – це цілеспрямований, зумовлений об'єктивними законами вплив на динаміку 
конфлікту в інтересах розвитку або руйнування тієї соціальної системи, до якої має відношення 
конфлікт. 

Закінчується вивчення курсу рекомендаціями вирішення проблем, вироблення вмінь прогнозувати і 
контролювати конфліктну ситуацію, позитивно сприймати конфлікт і прагматично його 
використовувати. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 визначити закономірності, функції виникнення конфліктів, принципи та методи управління 
ними; 

 елементи внутрішнього та зовнішнього впливу на конфліктні ситуації; 

 основи динаміки процесу розвитку конфліктів; 

 механізми виникнення конфліктів; 

 методи діагностики і аналізу конфліктів; прийоми і методи профілактики конфліктів в 
організаціях; 

 специфіку форм прояву управлінських конфліктів; 

 методи та засоби забезпечення ефективного управління конфліктами. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Управління конфліктами» є набуття студентами практичних навичок у 
діагностуванні різноманітних конфліктів, вирішенні конфліктів найефективнішим шляхом та вмінь 
контролювати конфліктну ситуацію, а також вмінь позитивно сприймати конфлікт і прагматично 
його використовувати. 

Задачами вивчення дисципліни «Управління конфліктами» є: 

 забезпечення засвоєння студентами необхідних теоретичних знань в галузі конфліктології; 

 формування практичних навичок з попередження, профілактики та управління конфліктами; 

 навчання основним способам оригінального вирішення конфліктів у процесі міжособистісної 
взаємодії; 

 ознайомлення майбутніх фахівців з конфліктними технологіями посередницької діяльності 
при вирішенні конфліктних ситуацій, враховуючи прояв індивідуально-психологічних 
особливостей конструктивного, ділового й міжособистісного спілкування, управління людьми 
в колективі; ознайомлення з засобами діагностики конфліктів в різних сферах 
життєдіяльності, виявленням конфліктних особистостей. 

Компетентність що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у майбутніх фахівців розуміння ефективного 
управління особистісним рівнем конфліктності; уміння визначати особистісні фактори конфліктної 
поведінки суб’єктів в трудовому колективі для оптимізації взаємостосунків учасників суперечливої 
взаємодії; ефективно розв’язувати внутрішньо особистісні конфлікти для забезпечення 
безконфліктного спілкування; проводити комплексну діагностику конфліктів в організації з метою 
доцільного коригування поведінки його учасників. 

Трудомісткість: 

5 кредитів, 150 годин, залік 



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з основ менеджменту, основ психології та педагогіки, діловодства, української мови 
професійного спрямування, конфліктології. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Організація праці – багатостороння міжгалузева дисципліна, предметом якої є жива праця, тобто 
праця робітників підприємств, фірм, акціонерних товариств, банків, концернів і т. ін.  

Організація праці у рамках конкретного підприємства є системою засобів, що спрямовані на 
забезпечення раціонального функціонування живої праці, робочої сили з метою досягнення 
корисного ефекту від трудової діяльності. 

Організація праці, крім того, включає в себе раціональну організацію виробничих та технологічних 
процесів, раціональне використання сировини, матеріалів та оснащення, спеціалізацію, кооперування, 
комплексну механізацію та автоматизацію виробництва; підвищення якості, надійності, 
довговічності, економічності продукції, що випускається; ефективну роботу підрозділів і т. д. Кожен 
новий етап розвитку техніки та технології змінює як зміст праці, так і його економічні, організаційні, 
психофізіологічні й інші характеристики. 

Під організацією управлінської роботи розуміють порядок, правила службової поведінки в апараті 
управління, які спрямовані на виконання поточних і перспективних задач керівниками, фахівцями й 
іншими працівниками управління відповідно до діючих посадових інструкцій і положень про 
структурні підрозділи 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

знати: 

 основні перспективні напрямки розвитку технологій організації праці менеджера; 

 функціональні особливості, переваги, недоліки різних технологій організації праці 
менеджера; 

 нові технології підтримки управлінських рішень;  

 поняття організації, поділу та кооперації праці в апараті управління;  

 методи оцінки економічної ефективності розробки та організації робочого місця в апараті 
управління на базі використання АРМ. 

вміти: 

 планувати та організовувати особисту роботи;  

 організовувати робоче місце менеджера;  

 застосовувати технології роботи з текстовими матеріалами; 

 організовувати та проводити наради та збори;  

 здійснювати підготовку та проводити ділові зустрічі, переговори;  

 управляти потоком відвідувачів;  

 забезпечувати раціональні телефонні контакти;  

 взаємодіяти з секретарем;  

 використовувати технічні засоби управління;  

 складати та оформлювати документи: організаційно-розпорядчі, з особового складу, з 
господарської та зовнішньоекономічної діяльності;  

 формувати потоки документів, організовувати порядок проходження і виконання документів; 
використовувати комп’ютерні програми автоматизації діловодства. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати свою роботу та роботу, 
складати основні види управлінської документації, передача знань та розвиток навичок, необхідних 
для професійної діяльності менеджерів в умовах ринкових відносин, елементами якої є правові, 
технологічні, організаційно-технічні та навчально-методичні складові, а також формування у 



студентів необхідних теоретичних знань та практичних навичок з питань управління організацією 

Основними задачами навчальної дисципліни є: 

 набуття теоретичних знань та підготовка висококваліфікованих фахівців з управління, які 
володіють науково обґрунтованими методами організації управлінської праці, що визначає 
вирішення таких завдань; 

 організація управлінської праці фахівців різних рівнів управління та формування її складових; 
застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації праці; 

 використання часу як ресурсу; організація процесу документування в управлінні, вимог до 
складання та оформлення документів. 

Компетентність що забезпечує: 

 організовувати робоче місце керівника (фахівця); 

 аналізувати умови праці менеджера;  

 розробляти заходи щодо вдосконалення трудових процесів в управлінні підприємствами;  

 виявляти інформаційні потреби керівників і фахівців;  

 аналізувати стан і ефективність делегування повноважень керівників середнього і вищого 
рівнів управління; 

 складати проекти управлінських рішень та обґрунтовувати їх доцільність;  

 організовувати підготовку ділових нарад і зустрічей. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, екзамен 



ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання основ менеджменту, теорії організацій, психології. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Тайм-менеджмент» буде корисна майбутнім фахівцям з публічного 
управління та адміністрування та дозволить отримати знання й навички щодо організації часу, 
цілепокладання та підвищення власної ефективності. 

Тайм-менеджмент – уміння управляти собою і іншими людьми в часі, тобто вміння адекватно 
сприймати, раціонально планувати і розподіляти, а також використовувати час для досягнення 
організаційних і особистих цілей. 

Закінчується вивчення курсу рекомендаціями з раціонального використання часу у виробничих і 
особистих інтересах. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 освоїти поняття часу та його види; 

 використовувати методи інвентаризації особистого та організаційного часу; 

 визначати алгоритм і методи цілепокладання; 

 знати принципи і пропорції планування часу; 

 здійснювати діяльність на основі використання біоритмів і особливостей характеру; 

 здійснювати самомотивацію до виконання запланованої дії; 

 розробляти заходи проти нераціонального використання часу; 

 формувати якості ефективного працівника. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення курсу «Тайм-менеджмент» є підготовка бакалаврів до успішної роботи в сфері 
публічного управління та адміністрування на основі формування у студентів системи знань та 
навичок щодо організації часу та підвищення власної ефективності. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Тайм-менеджмент» є: 

 надати студентам ясне і чітке уявлення про теоретичні та методологічні засади сучасного 
тайм-менеджменту; 

 виробити навички самоорганізації, мотивації, цілепокладання, розстановки пріоритетів, 
делегування повноважень, контролю і оцінки особистих показників діяльності, освоїти 
навички володіння методами організації робочого часу та раціонального використання 
ресурсів; 

 сформувати навички самостійної, творчої роботи; вміння організовувати свою працю, 
розвинути здібності породжувати нові ідеї, знаходити нові підходи до їх реалізації. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність до інвентаризації та аналізу 
власного та організаційного часу, використання принципів і правил планування часу, визначення 
власних цілей і розстановки пріоритетів при прийнятті якісних управлінських рішень. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання філософії, основ менеджменту, управління персоналом, психології, конфліктології. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Мотиваційний менеджмент» буде корисна майбутнім фахівцям з публічного 
управління та адміністрування та дозволить отримати знання й навички щодо вільного розвитку й 
самореалізації особистості. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 усвідомити сутність та необхідність мотивації, її місце в системі управління; 

 визначити місце мотивації та зміст мотиваційного процесу в соціально-психологічній 
структурі особистості; 

 засвоїти положення початкових, змістовних і професійних мотиваційних теорій і 
особливостей їх застосування у практиці управління; 

 оволодіти основними методами мотивації різних категорій працівників, управління 
мотивацією колективу на різних стадіях їх формування та розвитку. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення курсу «Мотиваційний менеджмент» є розширення та поглиблення знань з основ 
теорії та практики мотиваційного менеджменту, набуття умінь і навичок з мотивації різних категорій 
працівників і колективів у практиці управління. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Мотиваційний менеджмент» є: 

 вивчення теорії мотиваційного менеджменту, розкриття її об'єкту, предмету і методів;  

 обґрунтування місця мотивації в системі управління;  

 розкриття змісту мотиваційного процесу;  

 розгляд сучасних мотиваційних теорій та їх застосування у практиці управління, методів і 
форм оплати праці та мотивації різних категорій працівників. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність до мотивації працівників, 
використання практики стимулювання ініціативи підлеглих, методів і форм оплати праці та мотивації 
різних категорій працівників. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з тайм-менеджменту, менеджменту, організація праці менеджера. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливі переваги): 

Навчальна дисципліна «Офіс-менеджмент» є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що 
формують сучасне професійне мислення фахівця в області управління бізнесом, організації праці 
менеджера і офісної роботи та управління часом (тайм-менеджменту). 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

знання: 

 теоретичних основ управління та організації роботи в офісі; 

 сутності і видів офісів; 

 порядку роботи електронного офісу; 

 вимог до організації роботи сучасного офісу; 

 техніки роботи з офісними документами; 

 способів управління бізнес-комунікаціями в офісі; 

 техніки проведення телефонних розмов; 

 техніки підготовки й проведення презентацій; 

 основ професійної етики і поведінки співробітників офісу. 

вміння: 

 за результатами оцінки і атестації робочих місць впроваджувати раціональні схеми їх 
планування та організації, впроваджувати передовий досвід їх оснащення та обслуговування; 

 працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складати тексти офісних 
документів; 

 готувати та проводити презентації; 

 організовувати проведення офіційних прийомів. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою викладання і вивчення дисципліни «Офіс-менеджмент» є формування у майбутніх 
менеджерів умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих, складати основні види 
управлінської документації, передача знань та розвиток навичок, необхідних для професійної 
діяльності менеджерів в умовах ринкових відносин, елементами якої є правові, технологічні, 
організаційно-технічні та учбово-методичні складові, а також формування у студентів необхідних 
теоретичних знань та практичних навичок з питань управління організацією. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Офіс-менеджмент» є: 

 оволодіння професійними знаннями і навичками щодо виконання організаційних функцій в 
офісі; 

 ознайомлення з інформаційно-документаційним та бездокументаційним забезпеченням 
діяльності організації;  

 розвиток практичних навичок ефективної взаємодії з людьми. 

В результаті вивчення навчального курсу студент повинен: 

знати: основні перспективні напрямки розвитку технологій організації праці менеджера; 
функціональні особливості, переваги, недоліки різних технологій організації праці менеджера; нові 
технології підтримки управлінських рішень; поняття організації, поділу та кооперації праці в апараті 
управління; методи оцінки економічної ефективності розробки та організації робочого місця в апараті 
управління на базі використання АРМ; 

вміти: виконати аналіз обчислювальних засобів організації або фірми; організації технологічного 
процесу збирання, передачі та обробки інформації або технології створення інформаційних продуктів 
АРМ та їх відповідності розв’язуваним перспективним бізнес-задачам організації; розробити проект 
їх модернізації (функціональних та забезпечувальних елементів); здійснювати вибір та впровадження  



інформаційних технологій, які забезпечують значне підвищення продуктивності та прибутковості 
виробничо-господарської діяльності, конкурентоздатності організації. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ІНФРАСТРУКТУРА АГРАРНОГО РИНКУ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економічної теорії, мікро-, макроекономіки, економіки підприємства. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Інфраструктура аграрного ринку» буде корисною майбутнім фахівцям-
економістам. Ефективне функціонування сучасного ринку безпосередньо залежить від постійно 
відтворюваного ринкового середовища, важливим елементом якого є інфраструктура. Навчальний 
курс містить матеріал, який дозволить оволодіти теорією розвитку інфраструктури аграрного ринку 
як найважливішої частини ринкової економіки, освоїти управління її діяльністю щодо просування, 
зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів, здатністю знаходити та 
реалізовувати рішення з інтенсифікації та підвищення ефективності цієї сфери. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 оволодіти та використовувати на практиці знання щодо суті аграрного ринку і його 
функціонування, поняття і види інфраструктури ринку, значення інфраструктури аграрного 
ринку, суть і цілі державного регулювання інфраструктури ринку, функціонування біржової 
торгівлі аграрною продукцією, особливості і порядок створення агроторгових домів, види і 
функції оптової і роздрібної торгівлі аграрною продукцією, правила торгівлі на міських 
продовольчих ринках, відмінності між виставками і ярмарками, порядок організації і 
проведення аукціону, функціонування інфраструктури транспортування і зберігання 
сільськогосподарської продукції, форми інформаційно-консультативного забезпечення 
учасників аграрного ринку в Україні та інших країнах, тенденції розвитку аграрного ринку та 
його інфраструктури; 

 здійснювати торгівлю на біржі на умовах спот, форвард і ф’ючерс; 

 визначати умови для запровадження ф’ючерсної торгівлі та застосування процедури 
хеджування цінових ризиків; 

 аналізувати показники діяльності інфраструктурних елементів товарного ринку та 
обґрунтовувати ефективність їх функціонування; 

 мати навички застосовувати на практиці набуті знання для ефективного пошуку ділових 
партнерів та формуванню комерційно-господарських зв’язків між суб’єктами товарного 
ринку; 

 обґрунтовувати вибір каналів розподілу продукції. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Мета опанування навчальної дисципліни «Інфраструктура аграрного ринку» – освоєння студентами 
принципів організації і механізму функціонування складових елементів інфраструктури аграрного 
ринку (біржі, агроторгові доми, оптова і роздрібна торгівля, інформаційне забезпечення учасників 
аграрного ринку, виставкова і ярмаркова діяльність тощо), їх взаємозв’язки, державне регулювання, 
вплив на розвиток сільського господарства і аграрного ринку. 

У процесі викладання дисципліни реалізуються такі задачі: 

 зрозуміти роль інфраструктури в розвитку аграрного ринку та сільського господарства; 

 зрозуміти взаємозв’язок елементів інфраструктури; з’ясувати критерії оцінки ефективності 
інфраструктури та фактори, що її визначають; 

 навчитися здійснювати оцінку основних проблем елементів інфраструктури аграрного ринку; 

 зрозуміти тенденції розвитку аграрного ринку та його інфраструктури. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність до аналізу і синтезу, здатність до 
організації і планування, базові загальні знання, засвоєння основ базових знань з професії, усне і 
письмове спілкування рідною мовою, комп’ютерні навички, уміння знаходити та аналізувати 
інформацію з різних джерел, прийняття рішень; здатність застосовувати знання на практиці, 
дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, 
здатність породжувати нові ідеї, лідерські якості, здатність працювати самостійно, ініціативність, 
турбота про якість, бажання досягти успіху. 



Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У БІЗНЕСІ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з менеджменту, економіки підприємства, економіки праці та соціально-трудових 
відносин, охорони праці, управління персоналом. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Актуальність вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» в Україні посилюється тією 
обставиною, що вітчизняне господарське середовище не пройшло у своєму історичному розвитку 
необхідних етапів, які у західному суспільстві призвели до усвідомлення важливості філософії 
соціальної відповідальності. Разом з тим, неефективність більшості системоутворюючих інститутів 
вітчизняного ринкового середовища актуалізує потребу у формуванні національної моделі соціальної 
відповідальності в межах тріади «бізнес – влада – суспільство». 
Соціальна відповідальність підприємств у сучасних умовах є невід’ємною складовою їх ефективної 
діяльності. Соціально відповідальні організації мають величезне значення для суспільства, адже на 
власному прикладі демонструють ставлення до свого персоналу, навколишнього середовища, 
результатів своєї діяльності та країни загалом 
Соціальна відповідальність бізнесу містить у собі процедури і практики компаній з семи аспектів 
діяльності: 1. організаційне управління; 2. права людини; 3. трудові відносини; 4. етична операційна 
діяльність; 5. захист довкілля; 6. захист прав споживачів; 7. розвиток місцевих громад і співпраця з 
ними. 
У широкому розумінні соціальна відповідальність у бізнесі може бути представлена як система 
цінностей, заходів і процесів, що мають на меті поширення позитивного впливу діяльності компанії в 
економічній, екологічній, соціальній сферах як усередині організації, так і в довкіллі. Реалізація 
соціально відповідальних стратегій має орієнтуватися не лише на зменшення та запобігання 
негативним наслідкам діяльності, а й на досягнення економічного, екологічного та соціального 
ефектів (так звана стратегія потрійного впливу), що може розглядатися як основа підвищення 
конкурентоспроможності окремих компаній і національної економіки загалом. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту знати: 

 сутність, види, еволюцію, концепції, моделі та рівні соціальної відповідальності;  

 особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку;  

 місце соціальної відповідальності в системі управління організацією;  

 нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності;  

 моделі корпоративної соціальної відповідальності і становлення різних типів корпоративної 
культури;  

 критерії, показники та методику оцінювання соціальної відповідальності;  

 особливості прояву соціальної відповідальності бізнесу в українських реаліях;  

 сутність соціальних інвестицій як форми прояву відповідальності роботодавців;  

 сутність, основні складові та пріоритети розвитку соціально відповідальної кадрової 
політики;  

 екологічні аспекти соціальної відповідальності та їх нормативно-правове регулювання;  

 сутність, структуру, вимоги і особливості міжнародних стандартів соціальної звітності в 
Україні.  

Мета та основні задачі дисципліни: 

Мета вивчення – сформувати у фахівців фундаментальні знання з теорії та практики соціальної 
відповідальності і відповідні професійні компетенції, які забезпечують формування соціально-
відповідальної поведінки її суб’єктів.  
Задачі полягають у вивченні теоретичних положень та оволодінні відповідним інструментарієм щодо 
використання сучасних практик взаємодії держави, бізнесу, громадянського суспільства і людини, які 
б дозволили посилити взаємну відповідальність усіх суб’єктів суспільного життя, створити умови для 
сталого розвитку держави і суспільства. 

Компетентність, що забезпечує: 

Формування у фахівців фундаментальних знань з теорії та практики соціальної відповідальності і 



відповідні професійні компетенції, які забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки 
її суб’єктів. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



БАНКІВСЬКА СПРАВА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з мікро- та макроекономіки, економічної теорії, грошей та кредиту, фінансів. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Банківська справа» буде корисна майбутнім фахівцям для набуття знань про 
банківську система та її функції, центральний банк, комерційні банки, як основну складову 
банківської системи України, технології проведення банківських операцій. 

Банківська справа – наукова дисципліна, яка висвітлює функціонування дворівневої банківської 
системи, охоплюючи питання складу і основних функцій центрального банку, як першого рівня з 
однієї сторони, з іншої – розглядаються питання другого рівня банківської системи, а саме 
банківських установ, як основного посередника фінансового ринку. 

Закінчується вивчення курсу розглядом питань з технології проведення банківських операцій. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 вивчити склад та структуру банківської системи України; 

 дослідити завдання на функції Центрального банку;  

 вивчити особливості управління комерційним банком і основи його організації;  

 знати структуру доходів та витрат комерційного банку; 

 аналізувати діяльність установи банку як в цілому, так і окремих його операцій;  

 визначати особливості активних і пасивних операцій комерційних банків;  

 орієнтуватися в особливостях депозитних та кредитних операцій комерційних банків;  

 здійснювати необхідні розрахунки, пов’язані з банківськими операціями;  

 вести документальне оформлення операцій;  

 визначити фінансовий результат діяльності комерційних банків. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою та основними задачами дисципліни «Банківська справа» є оволодіння студентами базовими 
знаннями щодо організації банківської системи та складових її елементів (центрального та 
комерційних банків), а також форм та методів регулювання та ведення банківської діяльності з метою 
забезпечення фінансової стабільності банківської системи. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує у фахівців визначати специфіку грошово-кредитних відносин в 
банківській системі на трансформаційному етапі розвитку економіки та здійснювати співпрацю з 
фінансово-кредитними установами. 
Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економічної теорії, мікро- та макроекономіки, економіки підприємства, фінансів. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» буде корисна 
майбутнім фахівцям для набуття знань щодо функціонування суб’єктів господарської діяльності на 
міжнародних ринках, основних проблем на шляху такої діяльності, механізмів валютного, митного та 
податкового її регулювання. 

Міжнародні економічні відносини та світове господарство – це дисципліна, що вивчає міжнародні 
аспекти діяльності підприємства, механізми, що регулюють цю діяльність, способи виходу 
підприємства на міжнародні ринки, алгоритми ведення зовнішньоекономічних операцій та 
розрахунків за цими операціями. 

Закінчується вивчення курсу розглядом інтеграційних напрямків України у систему світового 
господарства з урахуванням внутрішніх та зовнішніх чинників. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 орієнтуватись у понятійному апараті, що застосовується в світовій господарській практиці; 

 самостійно аналізувати чинники розвитку сучасних міжнародних економічних відносин, 
законів та принципів міжнародних економічних відносин; 

 здатність творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначати 
проблеми й тенденції їх розвитку; 

 здатність аналізувати тенденції міжнародних інтеграційних процесів, вплив міжнародних 
організацій на розвиток міжнародних економічних відносин; 

 здатність використовувати одержані знання в умовах України, виходячи з цілей її інтеграції у 
сучасну систему світогосподарських зв'язків. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців цілісного  уявлення про сучасні форми, 
особливості, закономірності та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин та місце 
України в системі світового господарства. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини та світове 
господарство» є: 

 формування цілісного уявлення про процеси, які характеризують міжнародний рівень 
взаємодії національних економік в межах світового господарства; 

 формування у студентів умінь і навичок щодо оцінки еволюційного характеру розвитку 
системи МЕВ; культури сучасного економічного мислення; навичок щодо використання 
набутих знань для аналізу світогосподарських процесів за допомогою показників обсягів, 
динаміки, ефективності МЕВ на різних рівнях; 

 засвоєння студентами методичних підходів до оцінки поточного стану та прогнозування 
тенденцій розвитку основних форм МЕВ; 

 формування вміння пов’язувати процеси, які відбуваються у світі,  з економічним станом 
України та визначення місця України у системі світогосподарських зв’язків. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність оперувати базовими категоріями, 
новітніми теоріями, концепціями, технологіями та методами у сфері міжнародних економічних 
відносин з урахуванням їх основних форм, вміло застосовувати аналітичний інструментарій 
дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків з використанням 
сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, залік 



АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 
 

Прореквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з теорії права, конституційного права України. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Адміністративне право» буде корисна майбутнім фахівцям для набуття 
знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального права. Здатність 
аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції. Здатність до 
критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній 
діяльності. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 
правового характеру і значення. 

Адміністративне право навчальна дисципліна, яка вивчає актуальні питання: історії виникнення та 
становлення адміністративного права як галузі права; концептуальних засад функціонування та 
встановлення адміністративних норм та відносин; управління як об’єкта адміністративно-правового 
регулювання; суб’єктів адміністративного права, зокрема Президента України, органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, громадян України та іноземців, осіб без громадянства; 
функціонування юридичних актів та встановлення спеціальних адміністративно-правових режимів. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 сформувати глибокі теоретичні та практичні знання для використання їх у своїй професійній 
діяльності; 

 вихованню поважного ставлення до адміністративного закону як важливого засобу захисту 
людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів суспільства і держави; 

 збагачення теоретичними знаннями щодо засвоєння різних концепцій, поглядів, дискусійних 
положень з найбільш важливих питань науки адміністративного права; 

 вміння критично обмірковувати проблемні питання, мати про них свою аргументовану думку. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право» є набуття студентами 
ґрунтовних знань з теорії адміністративного права, вивчення адміністративного законодавства та 
матеріалів юридичної практики, а також опанування певними знаннями про порядок здійснення 
державного управління, притаманні йому форми та методи, організацію управління у різних сферах 
та галузях суспільного життя. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Адміністративне право» є: 

 формування у студентів знань теоретичних основ правового регулювання відносин у сфері 
реалізації виконавчої влади та державного управління, а також уміння практичного 
використання норм адміністративного права і процесу у практиці. 

Компетентність, що забезпечує: 

Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів адміністративного права. Накопичує знання і 
розуміння основ адміністративного права. 

Трудомісткість: 

5 кредитів, 150 годин, екзамен 



ТРУДОВЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 
 

Прореквізити: (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з теорії права, конституційного права України. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Трудове та господарське право» буде корисна майбутнім фахівцям для 
набуття  сукупності стійких знань із правового регулювання майнових та управлінських відносин між 
суб’єктами господарювання та суб’єктами трудових правовідносин, а також між цими суб’єктами та 
іншими учасниками відносин у сфері господарювання.  

Навчальна дисципліна трудове та господарське право, вивчає трудові та господарські відносини, що 
виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами 
господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері 
господарювання. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 вивчення теорії господарського та трудового права; 

 набуття вмінь аналізу практики застосування господарського та трудового законодавства; 

  законодавчого регулювання захисту прав громадян, підприємств, держави та інших суб’єктів 
господарських правовідносин. 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Основною метою викладання дисципліни господарського та трудового права є формування у 
майбутніх спеціалістів стійких знань із правового регулювання відносин, що виникають у процесі 
організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими 
суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, знань з правових 
правовідносин. 

Основними задачами навчальної дисципліни Трудове та господарське право є: 

 вивчення системи чинного трудового та господарського законодавства, правових проблем, що 
виникають при вирішенні трудових та господарських спорів, визначення правового статусу 
суб’єктів трудового та господарського права, вивчення підстав та умов виникнення, зміни та 
припинення трудових правовідносин та пов’язаних з ними, ознайомлення з специфічними 
способами захисту прав учасників трудових та господарських правовідносин. 

Компетентність, що забезпечує: 

Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів трудового та господарського  права. 
Накопичує знання і розуміння основ трудового та господарського  права. 

Трудомісткість: 

7 кредитів, 210 годин, залік та екзамен 



НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА) 

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 075 «МАРКЕТИНГ» 
 

Дисципліни кафедри Економіки та маркетингу 
 
1. Аграрний маркетинг та ринки с.-г. продукції 
2. Цінова політика 
3. Маркетинг інновацій 
4. Економіка та організація інноваційної діяльності 
5. Економіка якості 
6. Економіка праці та соціально-трудові відносини 
7. Економіка сільського господарства 
 

Дисципліни кафедри Організації виробництва, бізнесу та менеджменту 
 
1. Управління інноваціями 
2. Управління інтелектуальним капіталом 
3. Патентування 
 

Дисципліни кафедри Обліку та аудиту 
 
1. Статистика 
2. Фінанси підприємства 
 

Дисципліни кафедри Кібернетики 
 
1. Інформаційні системи і технології в маркетингу 
2. Електронна комерція 



ВИБІРКОВІ БЛОКИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ, 

ЩО ФОРМУЮТЬ ЇХ ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ В МЕЖАХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 075 «МАРКЕТИНГ» 

 
Спрямування «Маркетинг» 

№ Назва дисципліни Кафедра 
Мова 

викладання 

1 Управління інноваціями 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

2 Інформаційні системи і технології в маркетингу Кібернетики українська 

3 
Аграрний маркетинг та ринки 
сільськогосподарської продукції 

Економіки та маркетингу українська 

4 Статистика Обліку та аудиту українська 
5 Цінова політика Економіки та маркетингу українська 
6 Електронна комерція Кібернетики українська 

7 
Економіка та організація інноваційної 
діяльності 

Економіки та маркетингу українська 

8 Економіка якості Економіки та маркетингу українська 
9 Фінанси підприємства Обліку та аудиту українська 
10 Економіка праці та соціально-трудові відносини Економіки та маркетингу українська 

 
Спрямування «Маркетинг інновацій» 

№ Назва дисципліни Кафедра 
Мова 

викладання 

1 Управління інноваціями 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

2 Інформаційні системи і технології в маркетингу Кібернетики українська 

3 Управління інтелектуальним капіталом 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

4 Статистика Обліку та аудиту українська 
5 Цінова політика Економіки та маркетингу українська 
6 Маркетинг інновацій Економіки та маркетингу українська 

7 
Економіка та організація інноваційної 
діяльності 

Економіки та маркетингу українська 

8 Патентування 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

9 Фінанси підприємства Обліку та аудиту українська 
10 Економіка сільського господарства Економіки та маркетингу українська 

 



АГРАРНИЙ МАРКЕТИНГ ТА РИНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економіки підприємства, основ маркетингу, інфраструктури товарних ринків. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Дисципліна «Аграрний маркетинг та ринки с.-г. продукції» буде корисна майбутнім фахівцям 
економічних та технічних спеціальностей для набуття знань з організації й управління виробничо-
збутовою діяльністю підприємств аграрної сфери, а також оволодіння навичками організації 
маркетингової діяльності на окремих об’єктових ринках сільськогосподарської продукції. 

Маркетинг являє собою філософію ведення бізнесу або вид діяльності, спрямований на задоволення 
потреб споживачів за рахунок якнайповнішого використання результатів дослідження ринку та 
відповідного удосконалення товарної, цінової, комунікаційної та збутової політик підприємства; 
залучення новітніх маркетингових технологій; формування та реалізації конкурентних та 
маркетингових стратегій для забезпечення максимізації прибутку. 

Дисципліна «Аграрний маркетинг та ринки с.-г. продукції» спрямована на формування у студентів 
знань та вмінь щодо визначення потреб й поведінки споживачів на обраних ринках, дослідження 
маркетингової інфраструктури, вивчення мікро- та макросередовища підприємств, прикладного 
використання отриманих результатів при формуванні товарного асортименту, цінових стратегій, 
рекламної діяльності та засобів просування товарів на ринок, каналів товаророзподілу, моделювання 
організаційно-економічного механізму розвитку маркетингової діяльності на перспективу  а також 
визначення рівня конкурентоспроможності аграрного підприємства та його продукції. Закінчується 
вивчення курсу розробкою проектів запровадження маркетингу у діяльність окремих аграрних 
підприємств. 

Вивчення дисципліни дає можливість студенту: 

 розуміти базові категорії та зміст маркетингової діяльності, а також сутність й особливості 
аграрного маркетингу; 

 розуміти важливість ролі маркетингу в системі управління при формуванні стратегій та 
моделей розвитку підприємств сфери агробізнесу; 

 набути теоретичних знань щодо формування й реалізації маркетингової діяльності та 
розробки маркетингових систем у підприємствах сфери аграрного виробництва; 

 набути практичних навичок  при розробці комплексу маркетингових заходів, формування 
товарної та цінової політик підприємств, заходів з товаропросування та ефективного 
товаророзподілу; 

 застосовувати новітні методи та технології при проведенні маркетингових досліджень ринків 
сільськогосподарської продукції, особливостей формування споживчої поведінки, аналізу 
конкурентів для прогнозування напрямів розвитку на довгострокову перспективу; 

 вміти використовувати нормативні документи, розуміти прояв соціально-економічних явищ, 
аналізувати взаємозв’язки між різними функціональними сферами бізнесу; 

 підвищувати рівень професійної компетентності на основі комплексного використання 
отриманих теоретичних знань та практичних навичок. 

Мета та основні завдання дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань та умінь про сутність аграрного 
маркетингу й особливості формування маркетингової діяльності для різних господарюючих субєктів, 
які функціонують на ринку сільськогосподарської продукції, з метою підвищення результативності їх 
основної діяльності та забезпечення конкурентоспроможного розвитку на довгострокову 
перспективу. 

Задачами вивчення дисципліни є: 

 формування системи знань щодо ролі та місця аграрного маркетингу в сфері аграрного 
виробництва; 

 формування маркетингового комплексу при запровадженні в діяльність аграрних 
підприємств; 

 дослідження мікро- та макросередовища підприємств, а також особливості їх функціонування 



при виході на окремі ринки сільськогосподарської продукції (сегментування ринків, аналіз 
потенційних споживачів, конкурентів тощо); 

 розробка системи управління маркетингом на підприємстві в розрізі товарної, цінової, 
комункцаійної та збутової політик; 

 формування товарного асортименту та систем ціноутворення на основі проведеного 
маркетингового дослідження ринку; 

 організація заходів щодо ефективного товаропросування та товаророзподілу продукції 
аграрних підприємств; 

 обґрунтування стратегічних моделей розвитку маркетингової діяльності аграрних 
підприємств на перспективу. 

Компетентність, що забезпечує: 

Загальні: вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність приймати обґрунтовані 
рішення; здатність до адаптації та дій в нових ситуаціях, генерування нових ідей (креативність) та 
знань; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел у предметному полі маркетингу. 

Спеціальні (фахові): бути обізнаним із найновішими теоріями, інтерпретаціями, методами і 
практичними прийомами маркетингу; здатність демонструвати творчий підхід до роботи за фахом; 
здатність до діагностування різних аспектів маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, здійснення 
маркетингового аналізу та прогнозування; здатність розробляти маркетингову стратегію суб’єкта та 
шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних зв’язків; здатність управляти проектами та 
реалізовувати їх результати в сфері маркетингової діяльності. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ЦІНОВА ПОЛІТИКА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з мікро- та макроекономіки, економіки підприємства, стратегічного менеджменту, 
маркетингу. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Цінова політика» дає можливість майбутнім фахівцям оволодіти навичками 
формування конкурентоспроможної цінової політики підприємства та розробки обґрунтованої 
стратегії ціноутворення. 

Цінова політика – це дисципліна, яка досліджує загальні закономірності управління процесом 
ціноутворення на рівні підприємства, встановленні (визначенні) цін, що забезпечують виживання 
підприємства в ринкових умовах, і включає вибір методу ціноутворення, розробку цінової стратегії. 

Закінчується вивчення курсу порівнянням цінової політики підприємств та державне регулювання 
цін в Україні та розвинених країнах  

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 застосовувати методологію ціноутворення для обґрунтування цін на конкретну продукцію 
(послуги) підприємства; 

 розробляти варіанти цінової політики та цінової стратегії в залежності від різних зовнішніх і 
внутрішніх умов і обґрунтовувати вибір на основі критеріїв ефективності; 

 скорегувати сформовану цінову політику організації в ході її реалізації з урахуванням 
реальної ситуації, що складається на ринку; 

 визначати цінову стратегію підприємства з урахуванням специфіки його діяльності і 
структури ринку;  

 приймати управлінські рішення з урахуванням майбутніх змін витрат, цін і беззбитковості 
виробництва; 

 вибирати і практично застосовувати методи розрахунку цін на продукцію підприємства в 
конкретних умовах; 

 визначати експортну ціну з урахуванням базисних умов поставки;  

 розраховувати митну вартість товару. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Мета дисципліни полягає у формуванні теоретичної бази для розуміння механізму ціноутворення на 
підприємстві та формуванні навичок розробки цінової політики, яка забезпечить 
конкурентоспроможність підприємства, товарів (послуг) на ринку. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Цінова політика» є: 

 засвоєння сутності ціни як економічної категорії, складу, структури та функції цін; 

 дослідження системи ціноутворюючих факторів та оцінка їх ролі в практиці ціноутворення; 

 визначення методів державного регулювання цін в Україні та за кордоном; 

 вивчення сутності і цілей цінової політики підприємства; 

 аналіз особливості ціноутворення в залежності від структури ринку; 

 дослідження методів ціноутворення на підприємствах різних галузей економіки;  

 засвоєння методики формування цін на продукцію, що експортується та імпортується. 

Компетентність, що забезпечує: 

загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області професійної 
діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

спеціальні компетентності: готовність до виявлення і задоволення потреб покупців товарів, їх 
формування за допомогою маркетингових комунікацій, здатність вивчати і прогнозувати попит 
споживачів, аналізувати маркетингову інформацію, кон'юнктуру товарного ринку; здатність 
розробляти стратегії поведінки економічних агентів на різних ринках; здатність розробляти варіанти 
управлінських рішень і обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв соціально-економічної 



ефективності. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, залік 



МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з соціології, статистики, економіки підприємства, маркетингу, менеджменту інновацій. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Маркетинг інновацій» дає можливість майбутнім фахівцям оволодіти 
навичками сучасного маркетингового мислення і практичними навичка маркетингової діяльності з 
урахуванням особливостей високотехнологічних ринків. 

Маркетинг інновацій – це дисципліна, яка досліджує загальні закономірності про процес сприйняття 
інновацій на ринку, розуміння особливостей споживчої поведінки щодо нових товарів, уявлення про 
роль маркетингу інновацій в системі управління підприємством, практичні вміння та навички в 
області розробки маркетингового комплексу інновацій. 

Закінчується вивчення курсу дослідженням ринку високотехнологічних розробок, проблем 
комерціалізації інтелектуальної власності та способів просування, комерціалізації інновацій на 
український та закордонний ринок (стартапономіка). 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 набути теоретичного досвіду про процес сприйняття інновацій на ринку, розуміння 
особливостей споживчої поведінки щодо нових товарів, уявлення про роль маркетингу 
інновацій в системі управління підприємством; 

 набути практичних вмінь та навичок в області розробки маркетингового комплексу інновацій; 

 застосовувати методи і засоби пізнання для інтелектуального розвитку, підвищення 
культурного рівня, професійної компетенції; 

 вміло використовувати нормативні та правові документи в своїй діяльності; 

 аналізувати соціально значущі процеси і явища; 

 застосовувати методи і засоби пізнання для інтелектуального розвитку, підвищення 
культурного рівня, професійної компетенції; 

 використовувати нормативні та правові документи в своїй діяльності; 

 аналізувати взаємозв'язки між функціональними стратегіями компаній з метою підготовки 
збалансованих управлінських рішень. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Мета дисципліни полягає в ознайомленні з основними особливостями застосування концепції 
маркетингу інновацій – одного з новітніх напрямків у теоретичних дослідженнях і практиці 
господарювання та  придбання знань і навичок, необхідних для постановки і практичного вирішення 
завдань маркетингу в умовах ринку інновацій, високого ризику і нестачі інформації. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Маркетинг інновацій» є: 

 формування системи маркетингового управління, що відповідає специфіці галузі і етапу 
становлення компанії, впроваджує інновацію; 

 виявлення існуючих і потенційних запитів споживачів, пошук можливостей створення 
цінності для споживача з урахуванням особливостей життєвого циклу прийняття технології та 
ключових компетенцій компанії; 

 сегментування ринків, вибір цільових сегментів і чітке позиціонування інноваційного 
продукту або послуги; 

 розробка та обґрунтування стратегічних і тактичних маркетингових планів, що забезпечують 
розвиток і просування інновації; 

 формування цінової політики, в тому числі обґрунтування цін і умов продажу на 
високотехнологічних ринках; 

 обґрунтований вибір каналів збуту інноваційних товарів і послуг, а так само методів роботи у 
відповідних каналах; 

 формування збалансованої комунікаційної стратегії, спрямованої на завоювання цільових 
ринків; 



 організація, контроль і мотивація маркетингової діяльності в компаніях високотехнологічних 
секторів. 

Компетентність, що забезпечує: 

загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області професійної 
діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

спеціальні компетентності: здатність проектувати організаційну структуру, здійснювати розподіл 
повноважень і відповідальності на основі їх делегування; готовність до розробки процедур і методів 
контролю; здатність використовувати основні теорії мотивації, лідерства та влади для вирішення 
управлінських завдань; здатність ефективно організувати групову роботу на основі знання процесів 
групової динаміки і принципів формування команди; усвідомлення соціальної значущості своєї 
майбутньої професії, володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності; здатність 
аналізувати соціальнозначущі проблеми і процеси; здатність здійснювати ділове спілкування. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з основних розділів прикладної економіки, організації та результативності 
господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Економіка та організація інноваційної діяльності» буде корисна майбутнім 
фахівцям для набуття вмінь економічно мислити, обґрунтовувати управлінські рішення щодо 
забезпечення ефективності інноваційного розвитку підприємства. 

Економіка та організація інноваційної діяльності – це дисципліна, яка вивчає теоретичні засади 
інноваційної діяльності та інновацій, типи і складові інноваційної політики та інноваційної стратегії 
підприємства, джерела та методи пошуку інноваційних ідей, сутність та складові інноваційного 
потенціалу підприємства, форми та джерела фінансування, напрями державної підтримки, методики 
оцінювання інноваційної діяльності та інновацій. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з урахуванням потреб та 
особливостей національної економіки; 

 збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових ринків, 
вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційного товару; 

 оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу підприємства 
та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування; 

 розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності 
інноваційного розвитку суб’єктів економічних відносин; 

 ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролювати їхній 
рівень засобами ризик-менеджменту; 

 економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав інтелектуальної власності 
підприємства. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Мета дисципліни – формування у студентів знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного 
розвитку економічних систем, оцінювання їхнього інноваційного потенціалу, обґрунтування та 
реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» є: 

 вивчення механізмів управління інноваційним розвитком економічних систем, 
забезпеченням результативності формування та використання інноваційного 
потенціалу підприємства, ефективністю інвестування в інновації, набуття вмінь 
обґрунтовувати напрями пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні 
варіанти управлінських рішень. 

Компетентність, що забезпечує: 

Загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: здатність описувати економічні та соціальні 
процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей; вміти аналізувати і змістовно 
інтерпретувати результати наукових досліджень; здатність застосовувати економіко-математичні 
методи та моделі для вирішення економічних задач. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, екзамен 



ЕКОНОМІКА ЯКОСТІ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економіки підприємства, теорії менеджменту, маркетингу, мікро- та макроекономіки. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Економіка якості» дає можливість сформувати теоретичну базу, сприяє 
розвитку економічних здібностей, які необхідні для роботи в різних сферах діяльності людини, 
пов'язаних з економічними аспектами якості. Буде корисна майбутнім фахівцям для набуття 
комплексу знань із базових принципів, категорій, методів та інструментів економіки якості в 
сучасних підприємствах. 

Економіка якості – це соціально-економічна наукова дисципліна, яка вивчає взаємозв’язок якісних 
характеристик об’єктів і явищ з економічними показниками. 

Закінчується вивчення курсу дослідженням питань сертифікації продукції в Україні та за кордоном, 
порівняння та відповідальність.  

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту засвоїти: 

 сутність основних теоретичних положень концепції економіки якості; 

 призначення та механізм застосування класичних і сучасних методів та інструментів 
управління; 

 якість поточної діяльності підприємства; 

 послідовність етапів створення на підприємстві системи менеджменту якості, базуючись на 
процесному підході, та забезпечення її ефективного функціонування на основі концепції 
постійного поліпшення; 

 порядок застосування міжнародних стандартів у процесі створення та сертифікації системи 
менеджменту якості на підприємствах і проведення внутрішнього й зовнішнього аудиту 
системи управління якістю. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування комплексу знань із базових принципів, категорій, методів та 
інструментів економіки якості в сучасних підприємствах. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Економіка якості» є: 

 пізнати економіку якості як науку, її предмет, методи й функції;  

 розкрити систему менеджменту якості відповідно до стандартів ІSO, міжнародних, 
регіональних і національних організацій з якості продукції; 

 вивчити законодавчу базу метрологічної служби України;  

 розкрити значення стандартизації та сертифікації в Україні. 

Компетентність, що забезпечує: 

загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області професійної 
діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

спеціальні компетентності: здатність приймати ефективні рішення в області економіки якості; 
використовувати важелі, методи і прийоми менеджменту для вирішення проблеми підвищення 
ефективності економіки якості; формувати організаційну структуру управління витратами на якість в 
організації; грамотно аналізувати витрати на якість з метою визначення перспектив розвитку 
економіки якості; ефективно застосовувати методи управління витратами на якість; використовувати 
стандарти для підвищення ефективності економіки якості. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економічної теорії, мікроекономіки та макроекономіки, економіки підприємства, 
менеджменту, фінансів підприємства. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Економіка праці та соціально-трудові відносини» передбачає вивчення 
студентами питань, пов’язаних із працею як провідного фактора виробництва, розвитком трудового 
потенціалу суспільства, формуванням і функціонуванням системи соціально-трудових відносин, 
регулюванням ринку праці.  

Економіка праці і соціально-трудові відносини – це економічна дисципліна, яка вивчає закони й 
закономірності суспільного відтворення, механізм їх дії та реалізації на регіональному рівні. 

Закінчується вивчення курсу дослідженням міжнародної організації праці та світовий досвід 
регулювання соціально-трудових відносин. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 самостійно визначати показники продуктивності праці, резерви її зростання на підприємстві;  

 прогнозувати та регулювати рівень продуктивності праці на підприємствах; 

 визначати заробітну плату працівників та формувати фонд оплати праці; 

 використовувати досвід розвинутих країн щодо забезпечення високої ефективності праці та 
прогресивних методів організації та оплати праці. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування у студентів – майбутніх економістів та управлінців – системи 
теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення ефективної 
зайнятості населення та прогресивного розвитку соціально-трудових відносин в Україні на всіх 
рівнях. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Економіка праці тасоціально-трудові відносини» є: 

 дати загальні ґрунтовні навички наукового аналізу соціально-трудових процесів на всіх 
рівнях, викликати у них інтерес до наукових досліджень у цій сфері; 

 сформувати науково обґрунтовані, адекватні реальності, раціональні знання про процеси, 
явища й тенденції у соціально-трудовій сфері в нашій країні: трудовий потенціал, людський 
капітал, людський розвиток, ринок праці, зайнятість і безробіття, соціально-трудові 
відносини, організаційні, економічні й соціальні компоненти процесу праці; 

 навчити використовувати здобуті знання в конкретних процесах управління соціально-
трудовими відносинами, організації праці та забезпечення її високої ефективності на всіх 
рівнях; 

 сформувати на цій основі доцільне ставлення до власного трудового потенціалу, вміння 
нарощувати й ефективно використовувати свій людський капітал, забезпечувати власну 
конкурентоспроможність на ринку праці, усвідомлено досягати реалізації своїх інтересів у 
соціально-трудових відносинах. 

Компетентність, що забезпечує: 

 здатність до аналізу наукових досліджень у сфері соціально-трудових відносин; 

 уміння досліджувати передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у соціально-трудовій сфері;  

 розуміння основних понять і категорій дисципліни;  

 володіння навичками застосування загальнонаукових і конкретно- наукових методів у 
дослідженнях трудової сфери, включаючи метод аналізу статистичних матеріалів, системний 
метод, метод фотографії робочого часу, індексний метод і метод планування чисельності 
персоналу;  

 здатність нести відповідальність за правильно обраний метод дослідження соціально-трудової 
сфери та контролювати наслідки його використання; 

 здатність здійснювати аналіз сучасної трудоресурсної ситуації в країні; проведення оцінки 



трудового потенціалу працівника, а також обґрунтування впливу його окремих компонентів 
на якість трудового потенціалу суспільства; здійснення оцінки балансів трудових ресурсів за 
галузями економіки країни; 

 здатність обґрунтовувати напрямки взаємодії між суб'єктами соціально-трудових відносин; 
визначення перспектив розвитку соціально-трудових відносин, що відповідають сучасним 
соціально-економічним умовам розвитку країни; здатність самостійно аналізувати трудове 
життя населення країни (регіону); 

 здатність використовувати різні методи для планування основних трудових показників на 
підприємстві; використання методики планування продуктивності праці за факторами її 
зростання; здатність самостійно здійснювати планування необхідної чисельності персоналу 
різних категорій на підприємстві; здатність нести відповідальність за правильне планування 
фонду заробітної плати працівників на підприємстві. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, залік 



ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економічної теорії, мікроекономіки та макроекономіки. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Економіка сільського господарства» буде корисна майбутнім фахівцям в 
формуванні певного тип економічного мислення, економічної психології та світогляду та забезпечить 
засвоєння ними знань, умінь та навичок аналізу економічної діяльності господарства. 

Економіка сільського господарства – це наука, яка вивчає розвиток продуктивних сил, економічних 
відносин, особливості дії та вияву економічних законів у сільському господарстві, а також механізм 
та наслідки використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі. Важливим завданням 
економіки сільського господарства як науки є аналіз використання земельних, матеріальних, 
трудових, фінансових ресурсів, пошук шляхів і резервів збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції та вирішення продовольчої проблеми. 

Закінчується вивчення курсу дослідженням впливу державної підтримки сільського господарства на 
доходи підприємств, а також економічний аналіз доцільності та ефективності окремих важелів 
державного регулювання розвитку сільського господарства. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 аналізувати і робити висновки щодо основних тенденцій інтенсивного розвитку 
сільськогосподарського виробництва; 

 визначати економічну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції; 

 обґрунтовувати заходи щодо підвищення ефективності виробництва; 

 аналізувати тенденції формування структури і обсягів виробництва відповідно до 
кон’юнктури ринку, щоб забезпечити конкурентоспроможність і ефективність 
сільськогосподарських галузей. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є набуття знання з основних закономірностей інноваційного розвитку економіки 
сільського господарства, формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських галузей, 
визначення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції та обґрунтування 
заходів щодо її підвищення. є формування ґрунтовних знань про економічну систему 
сільськогосподарського виробництва, закони його функціонування і розвитку для розуміння чинників 
ефективної діяльності товаровиробників, їх спроможності задовольняти потреби населення. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Економіка сільського господарства» є:  

 наукове обґрунтування загальних основ економічної діяльності сільськогосподарського 
підприємства, закономірностей розвитку сільськогосподарського виробництва; 

 на методологічних засадах сформувати певний тип економічного мислення, економічну 
психологію та світогляд студентів, забезпечити засвоєння ними знань, умінь та навичок 
аналізу економічної діяльності господарства. 

Компетентність, що забезпечує: 

загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області професійної 
діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

спеціальні компетентності: здатність прогнозувати попит на продукцію на ринку, передбачати 
перспективи розвитку матеріально-технічної бази підприємств, обґрунтувати необхідність та 
ефективність впровадження прогресивних технологій, раціональних форм організації та оплати праці; 
здатність в прийнятті правильних рішень щодо економічної оцінки і вибору інновацій, зокрема 
здійснення нових капітальних проектів, впровадження нової технології, техніки й обладнання, 
придбання мінеральних добрив і хімічних засобів боротьби з бур’янами, шкідниками, хворобами 
сільськогосподарських рослин і тварин, застосування біологічних методів боротьби з ними та ін. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, залік 



УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економіки підприємства, маркетингу, логістики, менеджменту, основ 
зовнішньоекономічної діяльності, державного регулювання економіки, організації підприємницької 
діяльності. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Управління інноваціями» буде корисна майбутнім висококваліфікованим 
фахівцям для набуття знань не тільки кваліфіковано приймати інноваційні рішення, а й аналізувати 
ефективність інновацій і робити фінансово-економічну оцінку інноваційних проектів з врахуванням 
вірогідного профілю проекту і оцінки ризиків. 

Управління інноваціями – це підсистема загального менеджменту, завданням якої є ефективне 
управління процесом розроблення, упровадження, виробництва та комерціалізації інновації з 
узгодженням відповідних управлінських рішень із системою операційного, маркетингового, 
фінансового і кадрового менеджменту. 

Закінчується вивчення дисципліни оцінюванням ефективності інноваційної діяльності організацій, 
обґрунтування економічної ефективності інноваційного проекту, врахування проектних ризиків в 
оцінці ефективності інноваційних проектів. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

 розуміння сутності інновацій та особливостей інноваційних процесів; 

 розуміння політики України в галузі науки і підтримки ключових технологій; 

 формування розуміння ролі інновацій як основного фактора створення вартості підприємств; 

 знання теоретичних основ, моделей і методів інноваційного менеджменту і маркетингу; 

 знання правових основ інтелектуальної власності; 

 уміння проводити аналіз можливостей застосування інновації, бар’єрів і ризиків на шляху 
комерціалізації інноваційної розробки; 

 уміння знаходити, відбирати і узагальнювати інформацію необхідну для аналізу; 

 уміння формувати стратегію комерціалізації інновації; 

 уміння оцінювати і обґрунтовувати вибір потенційних інструментів фінансування 
інноваційних розробок; 

 уміння просувати розробку на ринок; 

 володіння методами проектного управління. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань організації та управління 
інноваційною діяльністю підприємства, а також інструментарієм, методикою розроблення 
інноваційних стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і навичок щодо методів 
оцінки інноваційних проектів. 

Основними задачами є теоретична та практична підготовка студентів з питань: 

 регулювання і стимулювання інноваційної діяльності підприємства; 

 розробки системи фінансування інноваційних процесів; 

 методів управління інноваційним розвитком організації; 

 розробки інноваційних проектів; 

 оцінки ефективності інноваційної діяльності організацій; 

 теоретичних основ управління інноваційним розвитком; 

 організаційних форм інноваційної діяльності; 

 основних показників економічної ефективності інноваційних проектів. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності визначати вплив інновацій на 
внутрішньо-організаційні процеси підприємства; виявляти інноваційні ініціативи з боку покупців і 



виробників продукції; застосовувати методи генерування ідей, активізації творчого пошуку, 
оцінювати результативність цих методів; визначати конкурентоспроможність підприємства як основи 
росту нововведень; застосовувати методи оцінки ефективності інновацій; характеризувати різні види 
інноваційного ризику, використовувати методи його зниження; визначати джерела фінансування 
інноваційних проектів, доцільність використання послуг венчурних фондів. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з підприємницької діяльності, управління інноваціями, менеджменту. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливі переваги): 

Навчальна дисципліна «Управління інтелектуальним капіталом» буде корисна майбутнім фахівцям-
управлінцям для формування комплексне уявлення про питання еволюції, класифікацій, джерел та 
процесів створення, організаційної та інформаційно-технологічної інфраструктури, захисту, охорони 
та комерціалізації прав на об’єкти інтелектуального капіталу 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

знати: 

 сутність і види інтелектуального капіталу; 

 теоретичні підходи та погляди на зміст поняття «інтелектуальний капітал»; 

 техніку і технологію створення нових інтелектуальних продуктів; 

 механізм формування організаційної структури управління інтелектуальним капіталом; 

 методи та інструменти створення, використання і розвитку інтелектуального капіталу; 

 методичні підходи до оцінювання вартості нематеріальних активів, а також об’єктів 
інтелектуальної власності організації; 

 алгоритм впровадження системи управління інтелектуальним капіталом. 

вміти: 

 виявляти перспективи і можливості накопичення інтелектуального капіталу; 

 проводити структурний і функціональний аналіз інтелектуального капіталу; 

 давати оцінку окремим видам інтелектуального капіталу. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Управління інтелектуальним капіталом» є формування цілісного 
теоретичного і науково-практичного уявлення про сутність, стан, проблеми та перспективи розвитку 
інтелектуального капіталу, оцінки вартості нематеріальних активів та інтелектуальної власності, а 
також основи впровадження системи управління інтелектуальним капіталом організації. 

Задачами вивчення дисципліни «Управління інтелектуальним капіталом» є: 

 усвідомлення взаємозалежності професійного й інтелектуального розвитку особистості; 

 вивчення сутності інтелектуального капіталу як економічної категорії; 

 виявлення передумов і дослідження процесів становлення економіки знань; 

 оволодіння знаннями в галузі управління та відтворення інтелектуального капіталу 
організації; 

 формування вмінь і навиків до самостійного вибору і застосування методів управління 
інтелектуальним капіталом організацій. 

Компетентність що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність використовувати інструментарій 
управлінського консультування побудови механізму управління інтелектуальним капіталом. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ПАТЕНТУВАННЯ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з підприємницької діяльності, управління інноваціями, інтелектуальної власності. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливі переваги): 

Навчальна дисципліна «Патентування» буде корисна майбутнім фахівцям-управлінцям для 
формування комплексне уявлення про створення та використання об’єктів інтелектуальної власності 
неминуче виникають відносини правового характеру. Для стимулювання розвитку продуктивних сил, 
науки, техніки, мистецтва, освіти людство на відповідному етапі свого розвитку винайшло і стало 
застосовувати патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок, свідоцтво на товарний знак і 
знак обслуговування, копірайт на художні, літературні та наукові твори, а також встановило правову 
охорону секретів виробництва, зазначень походження товарів, топографій інтегральних мікросхем.  

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 виявляти перспективи і можливості накопичення об’єктів інтелектуальної власності; 

 проводити структурний і функціональний аналіз об’єктів інтелектуальної власності; 

 давати оцінку окремим видам об’єктів інтелектуальної власності; 

 використовувати інструментарій управлінського консультування побудови механізму 
управління об’єктів інтелектуальної власності. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Патентування» є ознайомити студентів з основними нормами 
законодавства України та провідних держав світу у сфері інтелектуальної власності.  

Задачами вивчення дисципліни «Патентування» є: оволодіння знаннями в галузі управління та 
відтворення інтелектуального капіталу організації. 

Компетентність що забезпечує: 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати і розуміти зміст законів і підзаконних актів 
України у сфері інтелектуальної власності, належним чином орієнтуватися у законодавстві 
зарубіжних країн з інтелектуальної власності та вміти на практиці застосовувати здобуті знання 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



СТАТИСТИКА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економіки, вищої математики. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «статистика» буде корисна майбутнім фахівцям-економістам для набуття 
знань про процеси збору, систематизації і обробки масивів даних та аналіз інформації.   

Статистика – наукова дисципліна, яка досліджує кількісну сторону масових суспільних явищ і 
процесів у нерозривному зв’язку їх з якісною стороною у конкретних умовах місця і часу. 

Вивчення дисципліни статистика дає можливість студенту: 

 орієнтуватися в поняттях і категоріях статистики, методах і формах організації 
спостереження; методології первинної обробки статистичної інформації; 

 здатність збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані; 

 здатність орієнтуватися в методиці розрахунку основних статистичних показників; 

 здатність проводити дослідження будь –якого масиву статистичних даних і робити висновки; 

 здатність виявляти і оцінювати закономірності формування, розвитку і взаємодії складних 
соціально-економічних явищ і процесів. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування у студента теоретичних знань і практичних навичок збирання, 
систематизації та аналізу інформації, виявлення і оцінювання закономірностей формування, розвитку 
та взаємодії складних соціально-економічних явищ і процесів. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Статистика» є: 

 вміння орієнтуватися у великому обсязі статистичної інформації, процесах, які відбуваються в 
економіці, систематизувати та аналізувати інформацію, виявляти і оцінювати закономірності 
формування, розвитку і взаємодії явищ і процесів суспільного життя. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни статистика забезпечує формування у фахівців здатності до: процесу збирання і 
обробки інформації; оволодіння методами статистичного аналізу; розробки рекомендацій щодо 
вдосконалення діяльності досліджуваного об’єкта. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з фінансового аналізу, страхування, інвестування, податкової системи. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «фінанси підприємства» буде корисна студентам, що у майбутньому планують 
обійняти посаду фінансового директора, фінансового аналітика, головного бухгалтера, робити 
кар’єру у фінансовій сфері. 

Кожний працівник фінансово-економічної служби на підприємстві повинен вміти кваліфіковано 
вирішувати фінансові проблеми і приймати ефективні фінансові рішення, а саме: управляти 
платоспроможністю, оцінювати грошові потоки, оптимізовувати витрати і податкові платежі, 
управляти прибутком компанії, приймати рішення щодо вибору ефективної форми розрахунків 
(електронні розрахунки, вексель, акредитив, чек, лізинг, факторинг), здійснювати вибір 
інвестиційного проекту і обґрунтовувати його ефективність, визначати необхідність та доцільність 
залучення кредитних ресурсів і акціонерного капіталу, планувати та прогнозувати фінансові 
показники, забезпечувати об’єктивний внутрішній фінансовий контроль. 

Вивчення дисципліни статистика дає можливість студенту: 

 набуття та закріплення практичних навичок щодо формування та використання фінансових 
ресурсів у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства; 

 оволодіння новітніми фінансовими технологіями та інструментами. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Мета дисципліни: здобути базові знання з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів 
господарювання, формування фінансових ресурсів, формування і використання прибутку, організації 
оборотних капіталів, кредитування підприємств, фінансового забезпечення відтворення основних 
фондів, фінансового планування, організації фінансової роботи на підприємстві. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є: 

 вивчення сутності та функцій фінансів підприємств; 

 вивчення принципів і методів організації фінансів підприємств; 

 вивчення складу, структури фінансових ресурсів і джерел їх формування; 

 здобуття знань про основи організації фінансування оборотних активів і фінансового 
забезпечення відтворення матеріальних необоротних активів; 

 формування знань про оподаткування підприємств та оволодіння практикою розрахунку 
податкових платежів; 

 набуття вмінь з оцінювання фінансового стану підприємства; 

 опанування методів фінансового планування; 

 розуміння основ здійснення санації підприємств. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни допоможе зрозуміти: як впливає ефективне фінансування на розвиток бізнесу, 
які фактичні показники необхідно розрахувати та проаналізувати задля оцінки фінансового стану 
підприємства, яким чином залучати фінансові ресурси у розпорядження підприємства та яким чином 
оптимізувати розподіл позитивного фінансового результату діяльності підприємства. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГУ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з інформаційних систем та технологій, економіко-математичних методів та моделей, 
вищої та прикладної математики, статистики, методів прийняття управлінських рішень, маркетингу, 
маркетингових комунікацій. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Інформаційні системи і технології в маркетингу» буде корисна майбутнім 
фахівцям зі спеціальності 075 «Маркетинг» для набуття світоглядних знань про сучасні інформаційні 
системи (ІС) і технології (ІТ) в щоденній праці маркетолога. 

Навчальна дисципліна «Інформаційні системи і технології в маркетингу» відноситься до циклу 
дисциплін професійної підготовки. 

Успіх у сучасному бізнесі залежить від швидкості обробки інформації, прийняття рішень і 
реагування. Раніше для цього достатньо було просто використовувати комп'ютери, якими 
оснащували робочі місця спеціалістів. Сьогодні цього явно недостатньо. Виникає потреба в створенні 
на підприємствах сучасних інформаційних систем, Що майже завжди передбачає об'єднання 
комп'ютерів в мережу – локальну, корпоративну тощо. Зараз для ефективного наповнення 
інформацією ІС необхідно також використовувати Інтернет. 

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в маркетингу» конкретизує та поглиблює комплекс 
знань та навичок стосовно застосування сучасних ІТ в щоденній праці маркетолога. Пріоритетними 
напрямками в цьому курсі є вивчення та засвоєння сутності інформації, як об’єкту маркетингу, 
основних принципів, методів, засобів підтримки автоматизованих інформаційних систем (АІС) в 
економіці загалом та в маркетингу зокрема.  

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 здатність формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та навичок з розділів 
АІС, які відносяться до маркетингової діяльності; 

 здатність налагодження ефективних комунікацій з метою кращої підготовки до 
співробітництва та взаємодії в інформаційному суспільстві та суспільстві знань;  

 здатність формування навичок самостійної роботи з джерелами інформації в Інтернеті за 
фахом;  

 розвиток логічного та аналітичного мислення;  

 вироблення вміння застосовувати у професійній діяльності основні сучасні ІТ, перш за все 
відповідного апаратного та програмного забезпечення;  

 знати класифікацію, ієрархію та можливості сучасних маркетингових інформаційних систем 
(МІС);  

 придбання практичних навичок роботи з МІС; 

 вміти використовувати найкращий зарубіжний та вітчизняний досвід у цій сфері;  

 вміти застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі маркетингової 
діяльності. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в маркетингу» є 
надання студентам знань про сучасний рівень розвитку інформаційних систем і інформаційних 
технологій, для обробки маркетингової інформації з застосуванням комп’ютерних 
інструментальних засобів, формування комплексу професійної компетентності майбутніх 
маркетологів. 

Основними задачами вивчення дисципліни є: 

 формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та навичок застосування МІС, 
налагодження ефективних комунікацій з метою кращої підготовки до співробітництва та 
взаємодії з потенційними клієнтами в інформаційному суспільстві та суспільстві знань;  

 формування навичок самостійної роботи з джерелами маркетингової інформації в Інтернеті;  

 вироблення вміння застосовувати у професійній діяльності основні методи і принципи 



новітніх інформаційних і комунікаційних технологій;  

 придбання практичних навичок з надання маркетингових послуг. 

Компетентність що забезпечує: 

Загальні компетентності. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, 
пакетів прикладних програм, економіко-математичних методів та моделей. 

Спеціальні (фахові) компетентності. Здатність до розуміння функціонування і використання 
сучасних інформаційних систем підтримки маркетингових управлінських рішень та розроблення 
рекомендацій щодо підвищення їх ефективності. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з інформаційних систем та технологій, економіко-математичних методів та моделей, 
вищої та прикладної математики, статистики, методів прийняття управлінських рішень, маркетингу, 
маркетингових комунікацій. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Електронна комерція» буде корисна майбутнім фахівцям зі спеціальності 075 
«Маркетинг» для набуття світоглядних знань про сучасні прийоми та методи ведення електронної 
комерційної діяльності в щоденній праці маркетолога. 

Навчальна дисципліна «Електронна комерція» відноситься до циклу дисциплін професійної 
підготовки. 

Успіх у сучасному бізнесі залежить від швидкості обробки інформації, прийняття рішень і 
реагування. Бізнес-процеси всіх провідних компаній світу активно використовують переваги 
Інтернет. Особливо це стосується таких можливостей Інтернет, як електрона пошта, служби WWW, 
різноманітні хмарні технології обробки даних, в якій комп’ютерні ресурси та потужності надаються 
користувачеві як інтернет-сервіси тощо. Більшість компаній поряд з традиційними бізнес-процесами 
вже давно освоюють та розвивають електронний бізнес. 

Дисципліна «Електронна комерція» конкретизує та поглиблює комплекс знань та навичок стосовно 
застосування сучасних ІТ в щоденній праці маркетолога. Пріоритетними напрямками в цьому курсі є 
знання щодо безпечного виконання ділових операцій та угод з використанням інструментарію 
електронної комерції у відповідності з потребами спеціальності 075 «Маркетинг».  

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 вільно використовувати у роботі основні поняття та терміни з електронної комерції в роботі 
за фахом;  

 вибирати основний інструментарій електронної комерції для роботи за фахом; 

 створювати сайт інтернет-магазину, за допомогою систем управління контентом сайтів, 
шаблонів інтернет-магазинів;  

 забезпечувати елементарний захист інформації в системах електронної комерції. 

 вміти використовувати найкращий зарубіжний та вітчизняний досвід у цій сфері;  

 володіти навичками інноваційного інформаційного забезпечення комерційної, маркетингової, 
логістичної, рекламної діяльності підприємств електронної комерції; 

 володіти технологіями по просуванню й оптимізації веб-сайту системи електронної комерції; 

 володіти деякими прийомами інтернет-маркетингу; 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою викладання навчальної дисципліни «Електронна комерція» є надання студентам знань про 
сучасний рівень розвитку електронної комерції, одержання теоретичних знань і практичних навичок 
по використанню засобів електронної комерції, ознайомлення з її основними технологіями й 
методами роботи з ними, для формування комплексу професійної компетентності майбутніх 
маркетологів. 

Основними задачами вивчення дисципліни є: 

 формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та навичок застосування 
технологій електронної комерції, налагодження ефективних комунікацій з метою кращої 
підготовки до співробітництва та взаємодії з потенційними клієнтами в інформаційному 
суспільстві;  

 формування навичок самостійної роботи з джерелами маркетингової інформації в Інтернеті;  

 вироблення вміння застосовувати у професійній діяльності основні методи і прийоми новітніх 
інформаційних і комунікаційних технологій;  

 придбання практичних навичок з ведення електронної комерції. 

Компетентність що забезпечує: 



Загальні компетентності. Здатність до проведення досліджень, пошуку, оброблення та аналізу 
інформації. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, пакетів прикладних 
програм, економіко-математичних методів та моделей. 

Спеціальні (фахові) компетентності. Здатність до розуміння функціонування і використання 
сучасних інформаційних систем підтримки маркетингових управлінських рішень та розроблення 
рекомендацій щодо підвищення їх ефективності. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми 
та інструменти маркетингу. Здатність демонструвати розуміння маркетингового забезпечення 
інноваційної діяльності. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА) 

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 «ТУРИЗМ» 
 

Дисципліни кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» 
та соціально-гуманітарних дисциплін 

 
1. Психологія туризму та конфліктологія 
2. Соціальна психологія та конфліктологія 
3. Сільський зелений туризм 
4. Релігієзнавство, релігійний туризм та паломництво 
5. Основи риторики та ділові комунікації в туризмі 
6. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО 
7. Медіафілософія 
8. Історія міжнародних відносин та зовнішня політика України 
9. Антропологія 
10. Філософія туризму 
 

Дисципліни кафедри Економіки та маркетингу 
 
1. Іміджелогія та PR у туризмі 
 

Дисципліни кафедри Обліку та аудиту 
 
1. Бухгалтерський облік туристичної діяльності 
 

Дисципліни кафедри Культурних універсалій 
 
1. Організація дозвілля 
 

Дисципліни кафедри Агротехнологій та екології 
 
1. Екологія 



ВИБІРКОВІ БЛОКИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ, 

ЩО ФОРМУЮТЬ ЇХ ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ В МЕЖАХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 «ТУРИЗМ» 

 
Спрямування «Туризм» 

№ Назва дисципліни Кафедра 
Мова 

викладання 

1 Психологія туризму та конфліктологія 
Кафедра ЮНЕСКО «Філософія 

людського спілкування» та 
соціально-гуманітарних дисциплін 

українська 

2 Іміджелогія та PR у туризмі Економіки та маркетингу українська 

3 
Бухгалтерський облік туристичної 
діяльності 

Обліку та аудиту українська 

4 Сільський зелений туризм 
Кафедра ЮНЕСКО «Філософія 

людського спілкування» та 
соціально-гуманітарних дисциплін 

українська 

5 
Релігієзнавство, релігійний туризм та 
паломництво 

Кафедра ЮНЕСКО «Філософія 
людського спілкування» та 

соціально-гуманітарних дисциплін 
українська 

6 Екологія Агротехнологій та екології українська 

7 
Основи риторики та ділові комунікації в 
туризмі 

Кафедра ЮНЕСКО «Філософія 
людського спілкування» та 

соціально-гуманітарних дисциплін 
українська 

8 Всесвітня спадщина ЮНЕСКО 
Кафедра ЮНЕСКО «Філософія 

людського спілкування» та 
соціально-гуманітарних дисциплін 

українська 

9 
Історія міжнародних відносин та зовнішня 
політика України 

Кафедра ЮНЕСКО «Філософія 
людського спілкування» та 

соціально-гуманітарних дисциплін 
українська 

10 Філософія туризму 
Кафедра ЮНЕСКО «Філософія 

людського спілкування» та 
соціально-гуманітарних дисциплін 

українська 

 
Спрямування «Туристична діяльність» 

№ Назва дисципліни Кафедра 
Мова 

викладання 

1 Соціальна психологія та конфліктологія 
Кафедра ЮНЕСКО «Філософія 

людського спілкування» та 
соціально-гуманітарних дисциплін 

українська 

2 Іміджелогія та PR у туризмі Економіки та маркетингу українська 

3 
Бухгалтерський облік туристичної 
діяльності 

Обліку та аудиту українська 

4 Сільський зелений туризм 
Кафедра ЮНЕСКО «Філософія 

людського спілкування» та 
соціально-гуманітарних дисциплін 

українська 

5 
Релігієзнавство, релігійний туризм та 
паломництво 

Кафедра ЮНЕСКО «Філософія 
людського спілкування» та 

соціально-гуманітарних дисциплін 
українська 

6 Організація дозвілля Культурних універсалей українська 

7 
Основи риторики та ділові комунікації в 
туризмі 

Кафедра ЮНЕСКО «Філософія 
людського спілкування» та 

соціально-гуманітарних дисциплін 
українська 

8 Медіафілософія 
Кафедра ЮНЕСКО «Філософія 

людського спілкування» та 
українська 



соціально-гуманітарних дисциплін 

9 Антропологія 
Кафедра ЮНЕСКО «Філософія 

людського спілкування» та 
соціально-гуманітарних дисциплін 

українська 

10 Філософія туризму 
Кафедра ЮНЕСКО «Філософія 

людського спілкування» та 
соціально-гуманітарних дисциплін 

українська 

 



ПСИХОЛОГІЯ ТУРИЗМУ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з психології туризму та конфліктології.  

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Актуальність дисципліни зумовлено необхідністю володіння базовими знаннями, навичками, 
компетентностями, що формуються під час опанування дисципліною дозволять студентам краще 
зрозуміти себе та інших як індивіда й особистість, усвідомлювати та брати участь у формуванні 
групових процесів. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 аналізувати конфлікт з позицій сучасної конфліктології; 

 проводити діагностику конфліктів; описувати та пояснювати їх специфіку; виявляти механізм 
та причини соціальних конфліктів; 

 розробляти комплекси заходів щодо управління конфліктами; 

 використовувати технології ефективного спілкування та раціональної поведінки в конфлікті; 

 виявляти основні етапи переговорного процесу; правильно використовувати стратегію та 
тактики ведення переговорів; 

 виробляти науково обґрунтовані рекомендації щодо вирішення реальних конфліктів. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування системи знань про психологічні аспекти туристичної діяльності, 
природу конфлікту як соціального феномену, вироблення вмінь діагностувати, прогнозувати і 
контролювати конфліктну ситуацію, оволодіння практичними навичками врегулювання конфліктів 
різних рівнів та подолання їх деструктивних наслідків, ознайомлення з основними технологіями 
переговорного процесу. 

Основними задачами вивчення дисципліни є: 

 розгляд фундаментальних основ розуміння сутності та функцій конфлікту; 

 дослідження основних теоретичних підходів до вивчення конфлікту; 

 з’ясування структури і динаміки конфлікту; 

 аналіз причин та засобів розв’язання конфліктів; 

 висвітлення основних станів управління конфліктом; 

 застосування ефективних структурних методів та стилів вирішення конфліктів відповідно до 
конкретної ситуації; 

 аналіз переговорів як способу вирішення конфліктів та розкриття сутності посередництва у 
переговорному процесі. 

Компетентність, що забезпечує: 

 формування і розвиток у фахівців складових соціально-психологічної компетентності: 
розуміння закономірностей функціонування та розвитку особистості в соціальній групі; 

 здатність усвідомлювати природу та сутність конфлікту, його структуру, види, детермінуючі 
фактори, особливості динаміки розвитку конфліктів у різних сферах; 

 здатність аналізувати конфлікт з використанням сучасних методологічних та теоретичних 
підходів, виявляти елементи конфліктів, визначати закономірності конфліктної взаємодії; 

 здатність діагностувати, прогнозувати та визначати шляхи розв’язання конфліктів, 
застосовувати різноманітні методи управління конфліктами; 

 здатність організовувати та ефективно проводити переговори, аналізувати переговорну 
ситуацію, адекватно застосовувати стратегії та тактики переговорів.  

 здатність діагностувати стрес та розробляти заходи протидії йому. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з психології туризму та конфліктології.  

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Актуальність дисципліни зумовлено необхідністю володіння базовими знаннями, навичками, 
компетентностями, що формуються під час опанування дисципліною дозволять студентам краще 
зрозуміти себе та інших як індивіда й особистість, усвідомлювати та брати участь у формуванні 
групових процесів. 

Предметом вивчення є закономірності, механізми функціонування та розвитку психіки соціально-
психологічні характеристики особистості, закономірності поведінки людей, що визначають їх 
взаємодію в міжособистісних контактах і в групі, а також психологічні характеристики цих груп. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 отримати навички саморегуляції, самоконтролю, саморозвитку; навички ефективного 
спілкування, навички групової роботи; здатність до формального та неформального 
спілкування, групової взаємодії та командної роботи; 

 проводити діагностику конфліктів; описувати та пояснювати їх специфіку; виявляти механізм 
та причини соціальних конфліктів; 

 використовувати технології ефективного спілкування та раціональної поведінки в конфлікті; 

 виявляти основні етапи переговорного процесу; правильно використовувати стратегію та 
тактики ведення переговорів; 

 виробляти науково обґрунтовані рекомендації щодо вирішення реальних конфліктів. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є навчитися аналізувати та пояснювати психологічні та соціально-психологічні 
явища, ефективно працювати на основі спілкування і взаємодії в міжособистісних контактах і в групі, 
здійснювати професійний та особистісний саморозвиток, знати природу конфлікту як соціального 
феномену, вироблення вмінь діагностувати, прогнозувати і контролювати конфліктну ситуацію, 
оволодіння практичними навичками врегулювання конфліктів різних рівнів та подолання їх 
деструктивних наслідків, ознайомлення з основними технологіями переговорного процесу. 

Основними задачами вивчення дисципліни є: 

 забезпечення наукового розуміння студентами сутності психологічної і соціальної реальності, 
її прояву і впливу на життя і діяльність людини;  

 формування у студентів установок на самовдосконалення і самореалізацію; 

 сприяння гуманітарному розвитку студентів, формуванню їх соціально - психологічного 
мислення, культури спілкування і поведінки; 

 розгляд фундаментальних основ розуміння сутності та функцій конфлікту; 

 з’ясування структури і динаміки конфлікту, аналіз причин та засобів розв’язання конфліктів; 

 застосування ефективних структурних методів та стилів вирішення конфліктів відповідно до 
конкретної ситуації; 

 аналіз переговорів як способу вирішення конфліктів та розкриття сутності посередництва у 
переговорному процесі.  

 здійснення соціально-психологічної підготовки студентів до майбутньої професійної 
діяльності. 

Компетентність, що забезпечує: 

 здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі, 
навички спілкування, соціальна взаємодія та співпраця; 

 формування і розвиток у фахівців складових соціально-психологічної компетентності: 
розуміння закономірностей функціонування та розвитку особистості в соціальній групі; 

 здатність усвідомлювати природу та сутність конфлікту, його структуру, види, детермінуючі 
фактори, особливості динаміки розвитку конфліктів у різних сферах; 



 здатність діагностувати, прогнозувати та визначати шляхи розв’язання конфліктів, 
застосовувати різноманітні методи управління конфліктами; 

 здатність організовувати та ефективно проводити переговори, аналізувати переговорну 
ситуацію, адекватно застосовувати стратегії та тактики переговорів.  

 здатність діагностувати стрес та розробляти заходи протидії йому. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з організації сільського зеленого туризму.  

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Сільський зелений туризм» буде корисна майбутнім фахівцям в сфері 
туристичних послуг, тому що набуті знання в цій сфері відкривають можливості з організації 
власного бізнесу в сільській місцевості. 

«Сільський зелений туризм» – дисципліна, яка вивчає різні форми організації відпочинку у сільській 
місцевості в приватній садибі сільського господаря та широкі можливості використання природного, 
матеріального і культурного потенціалу регіону. 

Розвиток сільського зеленого туризму у більшості країн світу розглядається як невід’ємна складова 
частина комплексного соціально-економічного розвитку села. Це актуально й для України, де 
особливо загострені соціально-економічні проблеми села. Також, в умовах посилення зв’язку між 
Україною та країнами ЄС, український сільський туризм може стати візитною карткою нашої 
держави на міжнародному туристському ринку.  

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 вивчити основні складові сільського зеленого туризму; 

 ознайомитись з рекомендаціями для започаткування власної справи на селі; 

 грамотно орієнтуватись в правовому регулюванні сільського зеленого туризму; 

 отримати знання з історії народних звичаїв, промислів, пам’яток історико-культурної 
спадщини; 

 ознайомитись з перевагами та недоліками в сільському зеленому туризмі, основними фазами 
обслуговування; 

 засвоєння основ маркетингу та рекламної діяльності, характерних для сільського зеленого 
туризму. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є засвоєння основних положень сільського зеленого туризму, історії його 
розвитку, основних ресурсів розвитку сільського зеленого туризму своєї місцевості, практичних 
знань з надання послуг в цьому виді туризму.  

Основними задачами вивчення дисципліни «Сільський зелений туризм» є: 

 сприяння розвиткові сільськогосподарських територій України та комплексному соціально-
економічному розвиткові села; 

 відродження, збереження і розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, пам’яток 
історико-культурної спадщини. 

Компетентність, що забезпечує: 

Здатність до організації принципово нової форми рекреаційної діяльності, орієнтованої на пізнання 
природного, матеріального і культурного потенціалу регіону; мінімізацію шкоди довкіллю та 
підтримку етнокультури; вміння використовувати набуті знання, вміння та навички в обраній за 
фахом практичній роботі ( реалізація власного бізнес-проекту). 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ ТА ПАЛОМНИЦТВО 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з історії туризму, географії туризму, краєзнавства. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Релігієзнавство. Релігійний туризм та паломництво» буде корисною для 
фахівців з туризму для набуття знань релігійних традицій світової цивілізації, дослідження чинників 
формування релігійних рухів і культів та опанування основ організації релігійного туризму та 
паломництва. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту знати: 

 сутність  релігії як соціокультурного явища; 

 сутність, структуру, класифікацію, задачі та функції релігійного туризму; 

 основні віровчення світових та національних релігій та їх відображення в паломницьких 
практиках; 

 особливості ринку релігійного туризму. 

 сучасний стан сакрально-туристичних ресурсів України. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Мета: досягти усвідомлення соціокультурного значення релігійних феноменів, зокрема їхнього 
впливу на розвиток суспільних відносин в сучасному світі, ознайомити студентів з видами 
релігійного туризму та специфікою його організації як важливого чинника забезпечення соціальної 
стабільності та між конфесіонального діалогу,  виробити вміння застосувати здобуті знання в 
професійній діяльності. 

Задачі:  розвиток толерантності та віротерпимості в різних видах туристської діяльності. Визначення 
сутності  релігійного туризму як здійснення подорожей для задоволення духовних потреб  та його 
функцій, які мають соціальний, гуманітарний та економічний характер. Вони мають важливе 
значення не тільки для розвитку туристичної галузі, а також для розвитку суспільства загалом. 

Компетентність, що забезпечує вміння: 

 грамотно та логічно аналізувати форми релігійного туризму та паломництва; 

 підготувати тури в релігійні місця з врахуванням культурологічного та світоглядного 
дискурсу; 

 розробляти програми паломницьких маршрутів.  

 враховувати релігійні проблеми в різних регіонах при проектуванні та просуванні 
туристського продукту. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен. 



ОСНОВИ РИТОРИКИ ТА ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ТУРИЗМІ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з історії туризму, географії туризму, філософії, соціології. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Основи риторики та ділові комунікації в туризмі» буде корисною для 
фахівців з туризму для набуття знань про основи впливу одних людей на інших та уміння ефективної 
комунікації для застосування її в професійній діяльності та повсякденному житті.  

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту знати: 

 ораторські практики  про способи переконання, різноманітні форми, переважно вербального, 
впливу на аудиторію з врахуванням її специфіки для одержання бажаного результату; 

 поняття,особливості та критерії ефективних ділових комунікацій в туристичному бізнесі. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Мета: ознайомлення студентів з риторичними практиками, поняттям та видами ділових комунікацій, 
розкриття  ролі комунікативної компетентності(сукупність вмінь, знань та навичок) як фактора 
соціальної та професіональної адаптації.  

Задачі: навчити студентів моделювати спілкування в професійній діяльності та в різних життєвих 
ситуаціях, презентувати себе та свої ідеї, знаходити єдино вірну ідею для конкретної аудиторії, 
будувати тактику аргументації, знаходити та уникати логічних помилок, застосовувати стилістичні та 
інтонаційні способи виразу думки. 

Компетентність, що забезпечує: 

 здатність використовувати риторичні навички для дослідження туристичних явищ та 
процесів; 

 здатність успішно будувати ділове спілкування в професійній сфері. 

 здатність володіти навичками ділового спілкування та аналізу ділових ситуацій. 

Трудомісткість: 
4 кредити, 120 годин, екзамен 



ВСЕСВІТНЯ СПАДЩИНА ЮНЕСКО 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Комплекс знань про всесвітню спадщину ЮНЕСКО. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО» буде корисна майбутнім фахівцям бізнесу і 
менеджменту для набуття знань про об'єкти світової культурної і природної спадщини ЮНЕСКО в 
різних регіонах світу, щоб в майбутньому при виборі професії, мати можливість долучитися до 
діяльності цієї міжнародної урядової організації зі збереження, охорони та популяризації культурних 
та природних об’єктів всесвітнього значення. 

«Всесвітня спадщина ЮНЕСКО» – це гуманітарна дисципліна, яка вивчає об’єкти, що відносяться до 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також діяльність цієї міжнародної урядової організації.  

Кожний здобуток культурної спадщини є унікальним, а зникнення будь-якого з них є безповоротною 
втратою, непоправним збідненням цієї спадщини та всього народу. Кожна країна, на теренах якої 
розташовані здобутки культурної спадщини, повинна зберігати цю частину спадщини людства і 
забезпечити її передачу наступним поколінням. Вивчення культурної спадщини, знання про неї, її 
захист сприяють взаєморозумінню, та зміцненню зв’язків між світовими культурами.  

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 знати специфіку політичного і просторово-територіального устрою країн світу; 

 аналізувати фізико-географічні характеристики туристських макрорегіонів; 

 визначати напрями використання рекреаційних ресурсів у туристичному бізнесі; 

 вміти виявляти та оцінювати рекреаційний потенціал; 

 використовувати потенціал провідних, з точки зору туризму, країн; 

 впізнавати та характеризувати визначні пам’ятки історії та культури світу за світлинами. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є вивчення та засвоєння комплексу знань про всесвітню спадщину ЮНЕСКО, а 
також діяльність цієї міжнародної урядової організації зі збереження, охорони та популяризації 
культурних та природних об’єктів всесвітнього значення. 

Основні задачі дисципліни “Всесвітня спадщина ЮНЕСКО”: 

 надати знання про поняття культурної, природної та нематеріальної культурної спадщини; 

 розкрити сутність та значення проблематики, пов’язаної зі всесвітньою спадщиною 
ЮНЕСКО; 

 залучити студентів до спілкування з всесвітньою культурною спадщиною та її збереження. 

Компетентність, що забезпечує: 

 здатність отримати знання про сучасний стан та перспективи збереження та розвитку об’єктів 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; 

 здатність орієнтуватися в географії всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та об’єктів 
нематеріальної культурної спадщини; 

 вміння дати повну характеристику об’єктам всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; 

 здатність організувати діяльність щодо популяризації українського фонду об’єктів, які 
входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, залік. 



МЕДІАФІЛОСОФІЯ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з філософії, соціології, психології. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Медіафілософія» буде корисною майбутнім фахівцям як у сфері туризму, так 
і студентам усіх спеціальностей, що пов’язано зі стрімкими трансформаціями сучасного суспільства, 
де інформаційна складова є однією із домінантних, а мас-медія виступають частиною специфічної, 
автономної галузі знань. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є феномен медіа та сучасна медіареальність. Аналіз 
останньої дозволяє зрозуміти можливе використання медіа в комунікації з іншими людьми. Аналіз і 
критичне осмислення медіатекстів, дозволяє визначати соціально-політичні, комерційні та культурні 
інтереси, їх контекст, що є важливим сегментом розповсюдження інформації про надання послуг та 
набуття зацікавленої в них аудиторії; отримання можливості вільного доступу до медіа як для 
сприйняття, так і для продукції. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 простежити значення і генезис поняття медіа; 

 розуміти специфіку впливу медіа на людину; 

  специфіку та небезпеку медіареальності; 

 закріпити навички аналітичного дослідження; 

 застосовувати теоретичні знання на практиці. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо 
пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел як в процесі навчання, так і в процесі роботи, 
що передбачає застосування теорій та методів системи наук, що формують туризмологію.  

Основними задачами вивчення дисципліни «Медіафілософія» є: 

 засвоєння понятійно-термінологічного апарату сучасних медіа; 

 вивчення основних наукових парадигм і методів медіафілософії; 

 осмислення сутності і змісту сучасної медіареальності.  

 розкриття специфіки еволюції медіа. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує у фахівців здатність організовувати пошукову діяльність, 
спрямовану на знаходження необхідної інформації, перевірку її надійності та достовірності, 
здійснювати аналіз та оцінку за різними критеріями інформації, отриманої з різних джерел. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, залік 



ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з історії міжнародних відносин та зовнішньої політики України. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Історія міжнародних відносин та зовнішня політика України» буде корисна 
майбутнім фахівцям бізнесу і менеджменту для набуття знань про основні періоди історії 
міжнародних відносин та дипломатії з найдавніших часів до сучасності, ключові тенденції розвитку 
світової політики, загальну міжнародну проблематику, регіональну специфіку, положення 
міжнародно-правових актів. Студенти матимуть змогу ознайомитись з основними етапами 
української державності та пов’язаними з цим зовнішньополітичними про-блемами, а також 
робитимуть прогностичну спробу визначення ролі й місця України на світовій арені у ХХІ ст.  

«Історія міжнародних відносин та зовнішня політика України» – це наукова дисципліна, яка 
досліджує одну з найважливіших галузей політичних відносин – сферу міжнародних відносин та 
зовнішньополітичної діяльності України – що спрямована на забезпечення світового порядку шляхом 
мирного і взаємовигідного співробітництва між учасниками міжнародного співтовариства за 
загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права , а також забезпечення національних 
інтересів України. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 сформувати чіткі уявлення про суть міжнародної політики та зовнішньополітичної діяльності, 
складність зазначеного процесу, високу відповідальність за прийняті рішення; 

 оволодіння знаннями в сфері правового регулювання міжнародних відносин та 
зовнішньополітичної діяльності; 

 розуміти традиції, етапи і принципи формування геостратегій; 

 здатність аналізувати та прогнозувати зовнішню політику;  

 оволодіти знаннями в сфері міжнародного менеджменту. 

Мета та основні задачі дисципліни: 
Мета дисципліни полягає у форму-ванні у студентів уявлення про систему регіональних 
міжнародних відносин і механізм вироблення зовнішньої політики держави; розуміння глобальних і 
регіональних тенденцій світового розвитку, закономірностей і особливостей утворення сучасної 
політичної карти світу; ознайомлення студентів із найважливішими проблемами зовнішньої політики 
України на сучасному етапі. 

Основними задачами, які ставить навчальна дисципліна «Історія міжнародних відносин та зовнішня 
політика України» є: 

 вивчення геополітичних, історич-них, суспільно-економічних і політико-правових 
особливостей формування актуальних питань зовнішньої політики незалежної України; 

 сформувати у студентів об’єктивне  уявлення про проблеми сучасних міжнародних відносин, 
про сутність зовнішньої політики України, її основні завдання, які полягають у реалізації 
національної безпеки України і спрямовані на захист її кордонів, територіальної цілісності, 
забезпечення економічного розвитку, інформаційної безпеки, захист прав i свобод людини. 

Компетентність, що забезпечує: 

 здатність аналізувати головні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних 
відносин та шляхи їх вирішення; 

 узагальнювати і систематизувати нагромаджений досвід міжнародних відносин та зовнішньої 
політики України; 

 виділяти у взаємовідносинах України з іншими країнами закономірності і випадковості; 

 робити правильні висновки, оцінки, видобувати уроки з минулого для сучасного і 
майбутнього; 

 вести наукову дискусію і відстоювати свою точку зору; 

 застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань. 

Трудомісткість: 



3 кредити, 90 годин, залік 



АНТРОПОЛОГІЯ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з філософії, соціології, психології, а також з предметів базової середньої освіти. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Антропологія» буде корисна студентам всіх спеціальностей, особливо 
майбутнім менеджерам, економістам майбутнім фахівцям ННІ бізнесу і менеджменту  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси антропосоціогенезу, етногенетичні процеси, 
історичні зміни антропологічної структури населення України  

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 визначати специфіку гуманістичного потенціалу та їх використання при розв`язанні сучасних 
соціальних проблем; 

 визначити специфіку філософсько-антропологічних парадигм;  

 розкривати основні соціокультурні детермінанти ХХ – початку ХХІ століття; 

 визначити основні тенденції розвитку антропології на сучасному етапі розвитку людства. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо 
розуміння законів розвитку суспільства та власне осмислення основних світоглядних концепцій і 
принципів у навчанні і професійній діяльності.  

Основними задачами вивчення дисципліни «Антропологія» є: 

 засвоєння студентами вузлових питань антропології;  

 ознайомлення з найбільш відомими концепціями етносу, етнічності, культури;  

 визначення соціальних аспектів походження людини; 

 висвітлення психологічних особливостей характеру, менталітету, національної психіки тощо 
українців та інших народів світу; 

 уміння організовувати крос-культурні заходи з урахуванням етнічних особливостей 
учасників. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує у фахівців готовність самостійно оволодівати новими методами 
дослідження, гнучко адаптуватися до змін умов діяльності через активізацію свого особистісного 
потенціалу, корекцію науково-практичного профілю своєї професійної діяльності у відповідності до 
вимог певного профілю професійної компетентності.  

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ФІЛОСОФІЯ ТУРИЗМУ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з філософії, соціології, географії. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Філософія туризму» буде корисною майбутнім фахівцям у сфері туризму, 
адже сучасний бізнес неможливо уявити без міжкультурної взаємодії та урахування глобалізаційних 
тенденцій сучасності, що торкаються усіх сфер життєдіяльності людини. 

На сучасному етапі величезного значення набуває не лише професійна складова підготовки 
майбутніх фахівців, але й гуманітарна, що пов’язано з формуванням національної ідентичності. 
Доповнення знань щодо туристичних ресурсів України та інших країн світу, розуміння тенденцій 
формування міжнародних туристичних потоків тощо філософським осмисленням зобов’язана 
вивести слухачів із кола звичних шаблонів і стійких стереотипів, відкрити горизонти до вільної 
творчості. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 відстежувати тенденції функціонування туристичного ринку України та провідних країн світу 
враховуючи культурно-історичну унікальність; 

 розробляти рекомендації щодо перспективних форм туризму XXI століття; 

 обирати варіанти подорожей з урахуванням глобалізаційних тенденцій сучасності; 

 розробляти пакетні та індивідуальні тури, що здатні відобразити єдність та багатоманітність 
сучасного світу під час формування смаку споживачів туристичного продукту. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо 
розуміння законів розвитку суспільства та власне осмислення основних світоглядних концепцій і 
принципів у навчанні і професійній діяльності.  

Основними задачами вивчення дисципліни «Філософія туризму» є: 

 визначення туризму як особливого способу освоєння світу, що має певні етапи й 
відзначається провідною проблематикою побудови  світоглядних знань; 

 вивчення становлення і розвитку туристичної практики на рівні методології при аналізі та 
оцінюванні суспільних феноменів; 

 осмислення значення туризму в умовах суспільства перехідного періоду.  

 розкриття значення туризму в сфері людського спілкування. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує у фахівців готовність підвищувати свій інтелектуальний, 
загальнокультурний, моральний і фізичний рівень розвитку особистості.  

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ІМІДЖЕЛОГІЯ ТА PR У ТУРИЗМІ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економіки туризму, менеджменту, організації підприємницької діяльності в туризмі, 
маркетингу. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Дисципліна буде корисна майбутнім фахівцям для набуття знань з організації й управління 
туристичною діяльністю з метою засвоєння аспектів PR-технологій та іміджеології. 

Створення позитивного іміджу туристичного підприємства – найважливіший чинник для залучення 
потенційних клієнтів, перетворення реальних клієнтів на постійних. Щоб компанія могла успішно 
працювати, усю її діяльність, думки усіх співробітників повинна пронизувати турбота про репутацію 
компанії. За сучасних умов дії у сфері зв’язків з громадськістю (public relations), що допомагають 
покращити взаєморозуміння між структурою виробництва і споживачем, є обов’язковим атрибутом 
діяльності усіх організацій. Більшість розглядають PR з точки зору продовження або заміни старого 
засобу інформування – реклами. Таке розуміння вкрай примітивізує саме розуміння PR як 
управлінської науки і суттєво знижує його ефективність. PR в туризмі можна умовно розділити на 
два основних напрями: діяльність країн з приваблення туристів і діяльність туристичних фірм з 4 
приваблення клієнтів. Причини, умови і методи PR-технологій у цих двох сферах відмінні і тому 
потребують особливого розгляду, а їх розуміння підвищує професійні компетентності майбутніх 
фахівців. 

Вивчення дисципліни дає можливість студенту: 

 знати професійну термінологію,  історію становлення та розвитку PR; 

 розуміти сутність PR та психологічні особливості цього явища, види PR, особливості 
створення інформації PR, взаємодія PR та ЗМІ;  

 знати особливості формування іміджу туристичної організації; 

 вміти обирати джерела та канали інформації, систематизувати та  обробляти інформацію,  
здійснювати документальний, фактографічний та семантичний пошук інформації, 
узагальнювати соціально-психологічну інформацію, формулювати висновки та пропозиції;  

 формалізувати – переводити зовнішні явища та процеси у знаковий вигляд (здійснювати 
теоретичне абстрагування);  

 інтерпретувати – переводити формалізовану інформацію в іншу знакову систему;   

 виявляти зв’язки між елементами інформаційного матеріалу у процесі роботи зі 
структурованою інформацією;  

 враховувати моральні переконання та смакові уподобання при здійсненні безпечної та 
ефективної діяльності;  

 розробляти та надавати рекомендації щодо організації та проведення рекламних PR-акцій на 
замовлення туристичних організацій;  

 розробляти рекомендації щодо створення і підтримки позитивного іміджу туристичної 
організації. 

Мета та основні завдання дисципліни: 

Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння студентами видів PR, особливостей PR-
технологій, механізмів їх створення та впливу у туристичній сфері. 

Задачами вивчення дисципліни є: 

 вивчення теоретичних аспектів впливу PR та особливостей PR-технологій; 

 оволодіння та подальше вільне оперування професійною термінологією, використовуваною в 
даній сфері практичної діяльності; 

 ознайомлення з організаційними аспектами створення інформаційних продуктів PR, їх цілями 
та засобами здійснення у туристичній сфері; 

 характеристика засобів впливу, пов’язаних з особливостями джерела інформації, участю 
адресатів у її створенні, ціннісними та естетичними особливостями повідомлення; 



 характеристика інформаційних кампаній для туристичної галузі; 

 формування у студентів навичок аналізу змісту та складових впливу інформаційних 
продуктів; 

 рекомендації до здійснення окремих технологій у туризмі та прогноз їх ефективності, 
ознайомлення з ефектами впливу PR;  

 ознайомлення з процесом формування іміджу туристичної організації. 

Компетентність, що забезпечує: 

Загальні: вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність приймати обґрунтовані 
рішення; здатність до адаптації та дій в нових ситуаціях, генерування нових ідей (креативність) та 
знань; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел у предметному полі. 

Спеціальні (фахові): бути обізнаним із найновішими теоріями, інтерпретаціями, методами і 
практичними прийомами PR; здатність демонструвати творчий підхід до роботи за фахом; здатність 
до діагностування різних аспектів формування іміджу організації, здійснення аналізу та 
прогнозування; здатність розробляти стратегію суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням 
міжфункціональних зв’язків; здатність управляти проектами та реалізовувати їх результати в сфері 
PR. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, екзамен 



БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економіки підприємства, статистики, організації туризму. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік туристичної діяльності» буде корисна майбутнім 
фахівцям у туристичній галузі для набуття знань про належну організацію бухгалтерського та 
податкового обліку туристичної діяльності та відображення у фінансовій звітності результатів її 
здійснення. 

Бухгалтерський облік туристичної діяльності – наукова дисципліна, яка досліджує методологічні 
основи організації та ведення бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах туристичної 
галузі згідно діючих нормативно-правових актів. Вивчає порядок відображення в обліку комплексу 
господарських операцій при проведенні туристичної діяльності, у точу числі і у сфері міжнародного 
туризму. 

Закінчується вивчення курсу розглядом питань обліку діяльності інших суб’єктів, що надають 
туристичні послуги. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 самостійно обирати елементи облікової політики; 

 орієнтуватися в особливостях нормативно-правового забезпечення ведення бухгалтерського 
обліку в Україні; 

 здатність формувати документи первинного та зведеного обліку; 

 здатність групувати та оцінювати активи, капітал, зобов’язання; 

 здатність відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку; 

 здатність виявляти фінансовий результат діяльності підприємств туристичної галузі; 

 здатність формувати фінансову та іншу звітність; 

 здатність проводити контроль і аналіз господарських операцій та визначати їх вплив на 
показники фінансової звітності підприємств; 

 здатність організувати та здійснювати бухгалтерський облік, внутрішній аудит і фінансовий 
контроль усіх об’єктів, що визначають господарську діяльність підприємств туристичної 
галузі. 

Мета та основні задачі дисципліни: 
Метою дисципліни є підвищення професійного рівня студентів, розширення їх знань та практичних 
навичок щодо специфіки бухгалтерського обліку туристичної діяльності та відображення у 
фінансовій звітності результатів її здійснення. 
Основними задачами вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік туристичної діяльності» є: 

 отримання фундаментальних знань та практичних навичок з відображення в бухгалтерському 
обліку господарських операцій та складання фінансової та іншої звітності підприємств 
туристичної галузі. 

Компетентність, що забезпечує: 
Вивчення дисципліни забезпечує у фахівців здатність до організації та ведення бухгалтерського 
обліку діяльності туристичних підприємств, визначення впливу конкретної господарської операції на 
фінансові результати діяльності, відображення в обліку господарських операцій та складання 
звітності підприємств туристичної галузі. 
Трудомісткість: 
3 кредити, 90 годин, екзамен 



ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ 
 
Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з  культурології, історії української культури, етики, естетики. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Дозвілля в сучасному світі розглядається як сфера пошуку сенсу життя, середовище особистісного 
самоствердження та саморозвитку; як категорія, що визначає задоволення людини життям і 
спрямована на задоволення творчих потреб особистості. Тому від ефективності вирішення 
дозвіллєвих проблем залежить не лише оптимізація культури дозвілля, а й результативність 
міжкультурно-комунікаційної політики в цілому.  

Навчальна дисципліна «Організація дозвілля» викладається майбутнім фахівцям у сфері туризму, 
попит на підготовку яких в сучасних умовах стрімко зростає, а до організаторів культурно-
дозвіллєвих заходів в умовах функціонування підприємств туризму і гостинності пред’являються 
нові вимоги. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 самостійно аналізувати важливі проблемно-теоретичні питання курсу в їх історичній 
ретроспективі і перспективі; 

 зростання інтересу до самостійного творчого осмислення дозвіллєвої діяльності у сфері 
туризму, власній участі в культурних заходах;  

 сприяти збагаченню духовного світу студентів; 

 здатність розкрити специфіку традицій української та світової культури; 

 вміння організовувати дозвілля; 

 вміння написання сценаріїв дозвіллєвого характеру. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є забезпечення та поєднання навчальних, просвітницьких, виховних впливів на 
студентів, усією діяльністю педагогічного колективу, головними напрямками якої є професійне, 
загальнокультурне, моральне, патріотичне виховання. Зазначені напрямки реалізуються через 
систему більш конкретних форм, методів, заходів. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Організація дозвілля» є: 

 формування у студентів розвитку уяви про дозвілля  та емоційних почуттів; 

 розуміти цінність і необхідність збереження національних культурних здобутків. 

Компетентність, що забезпечує: 

 формувати власну думку щодо української культури в розмаїтті світової культури, її 
національних цінностей; 

 уміння проводити культурно-дозвіллєві заходи: квести, театралізовані свята, фестивалі, творчі 
вечори тощо; 

 здатність використовувати набуті знання, вміння та навики в обраній за фахом практичній 
роботі. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ЕКОЛОГІЯ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базова дисципліна. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Екологія» буде корисна майбутнім фахівцям туристичної галузі для набуття 
світоглядних знань про устрій природних і антропогенних екосистем, умови формування, 
підтримання та збереження унікальних ландшафтів природного та антропогенного походження в 
умовах здійснення туристичної діяльності. 

Екологія – міждисциплінарна галузь знань про устрій та функціонування багаторівневих екосистем в 
природі і суспільстві в їх взаємодії. Метою екології є гармонійний і сталий розвиток людського 
суспільства на фоні збереження функцій і можливостей природи щодо забезпечення існування життя 
на Землі. Вирішення глобальних екологічних проблем, що формувалися десятиліттями як результат 
бездумного і варварського ставлення людини до навколишнього світу, є нагальною задачею екології і 
єдиною перспективою подальшого розвитку людства. В курсі вивчаються основні закони природи, 
причини і механізми виникнення екологічних проблем, шляхи забезпечення інтересів і природи, і 
людської спільноти, і економіки на етапі формування сталого і ефективного суспільства. 

Закінчується курс дослідженням впливу туристичної галузі на довкілля і основних напрямків щодо 
способів організації туристичної діяльності без порушення природної рівноваги.  

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 сформувати екологічний світогляд; 

 усвідомити складність і взаємопов’язаність факторів і процесів у довкіллі; 

 познайомитись з основними сучасними екологічними проблемами, механізмами і масштабами 
їх утворення та можливими шляхами їхнього розв’язання; 

 уміти аналізувати процеси і явища, що відбуваються в природі і суспільстві; 

 краще враховувати природні особливості місцевості і культурних пам’яток при прокладанні 
туристичних маршрутів та розробці програм мандрівок; 

 формувати нові туристичні маршрути на основі знання унікальних особливостей різних 
ландшафтів; 

 організовувати мандрівки у максимально екологічний спосіб з найменшим екологічним 
слідом. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою дисципліни є формування уявлення про закономірності взаємодії суспільства з навколишнім 
природним середовищем для забезпечення збалансованого природокористування; формування умінь 
і навичок з екологічно орієнтованої діяльності, ефективного впровадження природоохоронних 
заходів, забезпечення оптимального функціонування екосистем і відвернення негативних змін у 
довкіллі. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Екологія» є: 

 формування у студентів екологічного світогляду; ознайомлення зі специфікою впливу 
туристичної галузі на навколишнє природне середовище, набуття умінь і навичок 
ефективного впровадження екологічно збалансованих рішень. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни «Екологія» забезпечує формування у фахівців екологічно орієнтованого 
мислення, розуміння механізмів функціонування природних процесів та наслідки їхніх змін, 
здатність обирати рішення, що є не лише ефективними, а й екологічно збалансованими. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА) 

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 
 

Дисципліни кафедри Організації виробництва, бізнесу та менеджменту 
 
1. Тайм-менеджмент 
2. Мотиваційний менеджмент 
3. Антикризове управління 
4. Управління суспільним розвитком 
5. Державна політика та політичний аналіз 
6. Інституціональна система України 
7. Управління інноваціями 
8. Офіс-менеджмент 
9. Форсайт у публічному управлінні 
10. Комунікативний менеджмент 
11. Публічні комунікації 
 

Дисципліни кафедри Обліку та аудиту 
 
1. Фінанси підприємства 
 

Дисципліни кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» 
та соціально-гуманітарних дисциплін 

 
1. Соціальна політика та соціальна робота 
 

Дисципліни кафедри Кібернетики 
 
1. Інформаційні ресурси та сервіси в публічному управлінні 



ВИБІРКОВІ БЛОКИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ, 

ЩО ФОРМУЮТЬ ЇХ ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ В МЕЖАХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 
Спрямування «Публічне управління» 

№ Назва дисципліни Кафедра 
Мова 

викладання 

1 Тайм-менеджмент 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

2 Антикризове управління 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

3 Соціальна політика та соціальна робота 

Кафедра ЮНЕСКО 
«Філософія людського 

спілкування» та соціально-
гуманітарних дисциплін 

українська 

4 Фінанси підприємства Обліку та аудиту українська 

5 
Інформаційні ресурси та сервіси в публічному 
управлінні 

Кібернетики українська 

6 Інституціональна система України 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

7 Управління інноваціями 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

8 Офіс-менеджмент 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

9 Форсайт у публічному управлінні 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

10 Комунікативний менеджмент 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

 
Спрямування «Адміністративний менеджмент» 

№ Назва дисципліни Кафедра 
Мова 

викладання 

1 Мотиваційний менеджмент 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

2 Антикризове управління 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

3 Управління суспільним розвитком 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

4 Фінанси підприємства Обліку та аудиту українська 

5 Державна політика та політичний аналіз 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

6 Інституціональна система України 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

7 Управління інноваціями 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

8 Офіс-менеджмент 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

9 Форсайт у публічному управлінні 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

10 Публічні комунікації 
Організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту 

українська 

 



ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання основ менеджменту, теорії організацій, психології. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Тайм-менеджмент» буде корисна майбутнім фахівцям з публічного 
управління та адміністрування та дозволить отримати знання й навички щодо організації часу, 
цілепокладання та підвищення власної ефективності. 

Тайм-менеджмент – уміння управляти собою і іншими людьми в часі, тобто вміння адекватно 
сприймати, раціонально планувати і розподіляти, а також використовувати час для досягнення 
організаційних і особистих цілей. 

Закінчується вивчення курсу рекомендаціями з раціонального використання часу у виробничих і 
особистих інтересах. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 освоїти поняття часу та його види; 

 використовувати методи інвентаризації особистого та організаційного часу; 

 визначати алгоритм і методи цілепокладання; 

 знати принципи і пропорції планування часу; 

 здійснювати діяльність на основі використання біоритмів і особливостей характеру; 

 здійснювати самомотивацію до виконання запланованої дії; 

 розробляти заходи проти нераціонального використання часу; 

 формувати якості ефективного працівника. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення курсу «Тайм-менеджмент» є підготовка бакалаврів до успішної роботи в сфері 
публічного управління та адміністрування на основі формування у студентів системи знань та 
навичок щодо організації часу та підвищення власної ефективності. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Тайм-менеджмент» є: 

 надати студентам ясне і чітке уявлення про теоретичні та методологічні засади сучасного 
тайм-менеджменту; 

 виробити навички самоорганізації, мотивації, цілепокладання, розстановки пріоритетів, 
делегування повноважень, контролю і оцінки особистих показників діяльності, освоїти 
навички володіння методами організації робочого часу та раціонального використання 
ресурсів; 

 сформувати навички самостійної, творчої роботи; вміння організовувати свою працю, 
розвинути здібності породжувати нові ідеї, знаходити нові підходи до їх реалізації. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність до інвентаризації та аналізу 
власного та організаційного часу, використання принципів і правил планування часу, визначення 
власних цілей і розстановки пріоритетів при прийнятті якісних управлінських рішень. 

Трудомісткість: 

5 кредитів, 150 годин, екзамен 



МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання філософії, основ менеджменту, управління персоналом, психології, конфліктології. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Мотиваційний менеджмент» буде корисна майбутнім фахівцям з публічного 
управління та адміністрування та дозволить отримати знання й навички щодо вільного розвитку й 
самореалізації особистості. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 усвідомити сутність та необхідність мотивації, її місце в системі управління; 

 визначити місце мотивації та зміст мотиваційного процесу в соціально-психологічній 
структурі особистості; 

 засвоїти положення початкових, змістовних і професійних мотиваційних теорій і 
особливостей їх застосування у практиці управління; 

 оволодіти основними методами мотивації різних категорій працівників, управління 
мотивацією колективу на різних стадіях їх формування та розвитку. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення курсу «Мотиваційний менеджмент» є розширення та поглиблення знань з основ 
теорії та практики мотиваційного менеджменту, набуття умінь і навичок з мотивації різних категорій 
працівників і колективів у практиці управління. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Мотиваційний менеджмент» є: 

 вивчення теорії мотиваційного менеджменту, розкриття її об'єкту, предмету і методів;  

 обґрунтування місця мотивації в системі управління;  

 розкриття змісту мотиваційного процесу;  

 розгляд сучасних мотиваційних теорій та їх застосування у практиці управління, методів і 
форм оплати праці та мотивації різних категорій працівників. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність до мотивації працівників, 
використання практики стимулювання ініціативи підлеглих, методів і форм оплати праці та мотивації 
різних категорій працівників. 

Трудомісткість: 

5 кредитів, 150 годин, екзамен 



АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з управління проектами, управління конкурентоспроможністю підприємств. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Дисципліна «Антикризове управління» визначає менеджмент, який повинен передбачати, своєчасно 
розпізнавати і успішно вирішувати всі проблеми розвитку фірми. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 професійно користуватись законодавчою базою України по банкрутству; 

 визначати пріоритетні механізми фінансової стабілізації; 

 проводити експрес-діагностику та поглиблену діагностику фінансового стану підприємства з 
метою виявлення потенційних (прихованих) і наявних кризових ситуацій та явищ; 

 опанувати урядові рішення з питань оцінки ймовірності банкрутства підприємства; 

 аналізувати наявність та глибину кризового стану на підприємстві; 

 визначити основні напрямки подолання кризових явищ; 

 обирати антикризову стратегію та основні інструментів виходу з кризового стану. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Мета курсу – визначити сутність, місце, роль, основні види кризових явищ та стадії розвитку кризи 
підприємства, розкрити методичні підходи до розробки «правил ефективної поведінки» за умов 
кризового стану, а також проаналізувати окремі шляхи запобігання та подолання кризи в зарубіжних і 
вітчизняних організаціях, що успішно функціонують у різних умовах.  

Основні задачі курсу – сформувати знання, уміння та навички щодо розв’язання проблем: 

 розпізнавання кризових явищ (симптоми, причина, природа, рівень та час впливу); 

 прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їхнього впливу на результати діяльності 
підприємства; 

 визначення можливостей запобігання кризі і/або її пом’якшення; 

 забезпечення функціонування підприємства в умовах криз (особливо локальних, а також 
системної, стратегічної);  

 стабілізація діяльності окремих підсистем підприємства для подолання (пом’якшення) 
проявів системної кризи підприємства в цілому для створення можливостей його подальшого 
розвитку або (якщо антикризові заходи не спрацювали) – ліквідації (різними шляхами); 

 ліквідація наслідків кризи і/або ліквідація підприємства (зокрема, за процедурою 
банкрутства); 

 розвиток підприємства на новій основі, якщо кризу вдалось подолати. 

Компетентність що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування системи знань i навичок управління у кризових 
ситуаціях, розв'язання складних завдань стратегічного значення в ринкових умовах, розпізнавання та 
діагностика, прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їх ліквідація, прийняття та 
реалізація антикризових управлінських рішень. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, екзамен 



УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з державного управління, публічного адміністрування, менеджменту. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливі переваги): 

Навчальна дисципліна «Управління суспільним розвитком» буде корисна майбутнім фахівцям-
управлінцям для формування комплексне уявлення про управління суспільним розвитком як 
універсальним явищем, притаманним різним історичним епохам, та концептуальними засадами 
управління суспільним розвитком в умовах трансформацій, також для розроблення та обґрунтування 
концептуальних засад управління суспільним розвитком в умовах трансформацій. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 формувати понятійно-категоріального апарату управління суспільним розвитком;  

 систематизувати принципів та тенденцій сучасного суспільного управління;  

 узагальнювати історичні аспекти управління суспільним розвитком; 

 виділяти інноваційні засади управління суспільним розвитком. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Управління суспільним розвитком» є оволодіння теоретичними 
знаннями з питань управління суспільним розвитком та набуття практичних вмінь і навичок щодо 
застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної 
сфери; набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації 
повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів 
державної влади і місцевого самоврядування.  

Задачами вивчення дисципліни «Управління суспільним розвитком» є:  

 формування понятійно-категоріального апарату управління суспільним розвитком;  

 систематизація принципів та тенденцій сучасного суспільного управління;  

 узагальнення історичних аспектів управління суспільним розвитком; 

 виділення інноваційних засад управління суспільним розвитком;  

 розвиток наукових основ управління суспільними реформами; 

 обґрунтування ролі людського чинника в управлінні суспільним розвитком;  

 розвиток теоретико-методологічних засад запобігання та протидії корупції;  

 визначення галузевих напрямів розвитку концептуальних засад управління суспільним 
розвитком. 

Компетентність що забезпечує: 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати і розуміти концептуальні засади управління 
суспільним розвитком в умовах трансформацій, зокрема його базових категорій, принципів, світових 
тенденцій, інноваційних засад, історичних та галузевих аспектів, основ управління суспільними 
реформами, ролі людського чинника в суспільному управлінні. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з державного управління, місцевого самоврядування, менеджменту. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливі переваги): 

Навчальна дисципліна «Державна політика та політичний аналіз» буде корисна майбутнім фахівцям-
управлінцям для формування комплексне уявлення про теоретичні знання та розробку практичних 
навиків опрацьовувати й обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються особливостей 
здійснення аналізу державної політики, ознайомлення з основними поняттями дисципліни, 
поглиблене вивчення наукових засад та практичних механізмів системи державного управління та 
місцевого самоврядування, а також державної політики і державної служби в новітній історії України 
як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях, шляхів їхньої оптимізації. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 формувати основні напрямки вирішення проблем та втілення в життя поставлених завдань і 
прийнятих рішень в системі державного управління та місцевого самоврядування; 

 формувати практичні механізми здійснення аналізу державної політики, зокрема розробку й 
аналіз державної політики, вибір знарядь політики; соціально-економічне та політичне 
оцінювання державної політики і напрямки поглиблення демократичних чинників аналізу та 
впровадження державної політики. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Державна політика та політичний аналіз» є дослідження історичного 
та міжнародного досвіду з розробки і впровадження державної політики, вивчення відповідних 
науково-теоретичних надбань, що, насамперед, сприятиме з’ясуванню особливостей складної 
динаміки державної стратегії й тактики, допоможе зрозуміти основні закономірності й механізми її 
впровадження в Україні. 

Задачами вивчення дисципліни «Державна політика та політичний аналіз» є: ознайомлення з 
теоретико-методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою, завданнями та функціями 
дисципліни, особливостями розвитку аналізу державної політики в системі державного управління та 
місцевого самоврядування, методикою та основними методами аналізу державної політики. 

Компетентність що забезпечує: 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати і розуміти: 

 сутність та наукові парадигми аналізу держаної політики; 

 науково-методологічні основи аналізу державної політики; 

 становлення та розвиток аналізу державної політики; 

 основні методи державної політики, а також особливості застосування системного аналізу в 
системі державного управління і місцевого самоврядування; 

 модельний аналіз державної політики, роль інформаційних технологій в її аналізі; 

 визначення проблеми у сфері державної політики. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з державного управління, місцевого самоврядування, менеджменту. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливі переваги): 

Навчальна дисципліна «Інституціональна система України» буде корисна майбутнім фахівцям-
управлінцям для підготовки фахівців публічного адміністрування, здатних аналізувати, досліджувати 
та розробляти напрями удосконалення та імплементації із Європейською, інституціональну систему 
України. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 розуміти фундаментальні принципи інституціоналізму; 

 розуміти  інституціональні концепції; 

 розуміти  поняття та класифікацію інститутів в державному управлінні; 

 розуміти  поняття правової соціальної держави; 

 розуміти структуру інституціональної системи України. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Інституціональна система України» є формування у студентів 
спеціальності публічне адміністрування уявлень та знань, щодо існуючої структури 
інституціональної системи України, вмінь та навичок її аналізувати, досліджувати, визначати ключові 
недоліки та використовувати зарубіжний досвід при формування висновків та пропозицій щодо 
реформування інститутів в Україні. 

Задачами вивчення дисципліни «Інституціональна система України» є: формування громадянського 
суспільства відповідно до правового середовища, що базується на повазі до Конституції України, 
проголошеним у ній правам, свободам та обов'язкам особи, гарантіям їх забезпечення. Зміцнення 
громадянського суспільства, розвиток діалогу і співробітництва з виконавчою владою, Верховною 
Радою, що сприятиме наближенню України до європейських цінностей «відкритого суспільства». 

Компетентність що забезпечує: 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати і розуміти: 

 функції ключових інститутів в Україні; 

 структуру політичної системи; 

 теоретичні та практичні аспекти реалізації державного управління; 

 концептуальні основи реформування інституціональної системи в Україні. 

 аналізувати діяльність та організаційну структуру інститутів в інституціональній системі 
України; 

 визначати ефективність та результативність діяльності органів влади та політичних 
інститутів; 

 робити висновки щодо напрямів реформування інституціональної системи; 

 досліджувати міжнародний досвід побудови організаційної структури інституційної системи. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, залік 



УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з економіки підприємства, маркетингу, логістики, менеджменту, основ 
зовнішньоекономічної діяльності, державного регулювання економіки, організації підприємницької 
діяльності. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Управління інноваціями» буде корисна майбутнім висококваліфікованим 
фахівцям для набуття знань не тільки кваліфіковано приймати інноваційні рішення, а й аналізувати 
ефективність інновацій і робити фінансово-економічну оцінку інноваційних проектів з врахуванням 
вірогідного профілю проекту і оцінки ризиків. 

Управління інноваціями – це підсистема загального менеджменту, завданням якої є ефективне 
управління процесом розроблення, упровадження, виробництва та комерціалізації інновації з 
узгодженням відповідних управлінських рішень із системою операційного, маркетингового, 
фінансового і кадрового менеджменту. 

Закінчується вивчення дисципліни оцінюванням ефективності інноваційної діяльності організацій, 
обґрунтування економічної ефективності інноваційного проекту, врахування проектних ризиків в 
оцінці ефективності інноваційних проектів. 

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту: 

 розуміння сутності інновацій та особливостей інноваційних процесів; 

 розуміння політики України в галузі науки і підтримки ключових технологій; 

 формування розуміння ролі інновацій як основного фактора створення вартості підприємств; 

 знання теоретичних основ, моделей і методів інноваційного менеджменту і маркетингу; 

 знання правових основ інтелектуальної власності; 

 уміння проводити аналіз можливостей застосування інновації, бар’єрів і ризиків на шляху 
комерціалізації інноваційної розробки; 

 уміння знаходити, відбирати і узагальнювати інформацію необхідну для аналізу; 

 уміння формувати стратегію комерціалізації інновації; 

 уміння оцінювати і обґрунтовувати вибір потенційних інструментів фінансування 
інноваційних розробок; 

 уміння просувати розробку на ринок; 

 володіння методами проектного управління. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань організації та управління 
інноваційною діяльністю підприємства, а також інструментарієм, методикою розроблення 
інноваційних стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і навичок щодо методів 
оцінки інноваційних проектів. 

Основними задачами є теоретична та практична підготовка студентів з питань: 

 регулювання і стимулювання інноваційної діяльності підприємства; 

 розробки системи фінансування інноваційних процесів; 

 методів управління інноваційним розвитком організації; 

 розробки інноваційних проектів; 

 оцінки ефективності інноваційної діяльності організацій; 

 теоретичних основ управління інноваційним розвитком; 

 організаційних форм інноваційної діяльності; 

 основних показників економічної ефективності інноваційних проектів. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності визначати вплив інновацій на 
внутрішньо-організаційні процеси підприємства; виявляти інноваційні ініціативи з боку покупців і 



виробників продукції; застосовувати методи генерування ідей, активізації творчого пошуку, 
оцінювати результативність цих методів; визначати конкурентоспроможність підприємства як основи 
росту нововведень; застосовувати методи оцінки ефективності інновацій; характеризувати різні види 
інноваційного ризику, використовувати методи його зниження; визначати джерела фінансування 
інноваційних проектів, доцільність використання послуг венчурних фондів. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



ОФІС-МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з тайм-менеджменту, менеджменту, організація праці менеджера. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливі переваги): 

Навчальна дисципліна «Офіс-менеджмент» є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що 
формують сучасне професійне мислення фахівця в області управління бізнесом, організації праці 
менеджера і офісної роботи та управління часом (тайм-менеджменту). 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

знання: 

 теоретичних основ управління та організації роботи в офісі; 

 сутності і видів офісів; 

 порядку роботи електронного офісу; 

 вимог до організації роботи сучасного офісу; 

 техніки роботи з офісними документами; 

 способів управління бізнес-комунікаціями в офісі; 

 техніки проведення телефонних розмов; 

 техніки підготовки й проведення презентацій; 

 основ професійної етики і поведінки співробітників офісу. 

вміння: 

 за результатами оцінки і атестації робочих місць впроваджувати раціональні схеми їх 
планування та організації, впроваджувати передовий досвід їх оснащення та обслуговування; 

 працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складати тексти офісних 
документів; 

 готувати та проводити презентації; 

 організовувати проведення офіційних прийомів. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою викладання і вивчення дисципліни «Офіс-менеджмент» є формування у майбутніх 
менеджерів умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих, складати основні види 
управлінської документації, передача знань та розвиток навичок, необхідних для професійної 
діяльності менеджерів в умовах ринкових відносин, елементами якої є правові, технологічні, 
організаційно-технічні та учбово-методичні складові, а також формування у студентів необхідних 
теоретичних знань та практичних навичок з питань управління організацією. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Офіс-менеджмент» є: 

 оволодіння професійними знаннями і навичками щодо виконання організаційних функцій в 
офісі; 

 ознайомлення з інформаційно-документаційним та бездокументаційним забезпеченням 
діяльності організації;  

 розвиток практичних навичок ефективної взаємодії з людьми. 

В результаті вивчення навчального курсу студент повинен: 

знати: основні перспективні напрямки розвитку технологій організації праці менеджера; 
функціональні особливості, переваги, недоліки різних технологій організації праці менеджера; нові 
технології підтримки управлінських рішень; поняття організації, поділу та кооперації праці в апараті 
управління; методи оцінки економічної ефективності розробки та організації робочого місця в апараті 
управління на базі використання АРМ; 

вміти: виконати аналіз обчислювальних засобів організації або фірми; організації технологічного 
процесу збирання, передачі та обробки інформації або технології створення інформаційних продуктів 
АРМ та їх відповідності розв’язуваним перспективним бізнес-задачам організації; розробити проект 
їх модернізації (функціональних та забезпечувальних елементів); здійснювати вибір та впровадження  



інформаційних технологій, які забезпечують значне підвищення продуктивності та прибутковості 
виробничо-господарської діяльності, конкурентоздатності організації. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ФОРСАЙТ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з публічного управління, місцевого самоврядування, менеджменту. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливі переваги): 

Навчальна дисципліна «Форсайт у публічному управлінні» буде корисна майбутнім фахівцям-
управлінцям для визначення основних сучасних підходів до Форсайту, технологій та методів його 
реалізації, в тому числі на рівні регіонів та громад. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 розуміти фундаментальні принципи Форсайту; 

 розуміти  інституціональні концепції Форсайту; 

 розуміти поняття та класифікацію методів Форсайту в публічному адмініструванні; 

 розуміти  поняття Форсайту полі правової соціальної держави; 

 розуміти структуру системного підходу Форсайті.  

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Форсайт у публічному управлінні» є формування уявлення щодо 
методів, які використовуються при реалізації форсайт проектів та визначення перспектив їх 
використання в Україні, та сучасної методології технологічного прогнозування, яка дозволяє 
враховувати довгострокові культурні, політичні, економічні та соціальні наслідки впровадження 
технологій. 

Задачами вивчення дисципліни «Форсайт у публічному управлінні» є: 

 розуміння Форсайту, як спеціальної технології формування пріоритетів розвитку різних сфер 
життя суспільства з метою мобілізації максимально великої кількості учасників для 
досягнення якісно нових результатів у розвитку країни, регіону, громади. 

Компетентність що забезпечує: 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати і розуміти: що Форсайт як сучасна 
технологія проектування й програмування майбутнього має необхідні методи та інструменти для 
створення стратегій і проектів соціально-економічного розвитку як регіонів та громад, так і всієї 
України. В його основі лежить поєднання зусиль та ресурсів трьох секторів суспільства - влади, 
бізнесу та громадянського суспільства. Використання технологій Форсайта може відкрити нові 
можливості державного управління до досягнення в українському суспільстві політичного 
консенсусу щодо подальших напрямків розвитку країни. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з основ менеджменту, макроекономіки, мікроекономіки, організації праці менеджера, 
соціології, психології, економіки підприємств. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Комунікативний менеджмент» буде корисна майбутнім фахівцям для 
опанування основних засад управління комунікаціями з контактними аудиторіями, необхідних для 
функціонування організації. 

Комунікативний менеджмент – це цілеспрямований вплив на колектив працівників сфери 
комунікацій підприємства або окремих виконавців з метою забезпечення приймання, обробки, 
накопичення, передачі своєчасної і неспотвореної інформації на відповідні рівні управління (точки 
відповідальності). 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 визначати цілі комунікації; 

 визначати шляхи досягнення цих цілей (стратегічні плани); 

 планувати з урахуванням ресурсів і ситуацій конкретні дії, спрямовані на досягнення цілей 
(тактичні й оперативні плани); 

 організовувати реалізацію розроблених планів; 

 координувати дії безпосередніх виконавців планів і рішень; 

 систематично контролювати хід реалізації планів; 

 коригувати процес, виходячи з конкретних результатів комунікації. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Комунікативний менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів 
навичок конструктивної взаємодії із зовнішнім середовищем, з найбільш значущими його 
складовими; уявлення про комунікації та шляхи усунення комунікативних проблем в організації. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Комунікативний менеджмент» є: 

 ознайомлення студенів із сутністю основних понять і категорій комунікативного 
менеджменту; 

 відбір і акумуляція інформації із зовнішніх по відношенню до підприємства джерел; 

 класифікація, трансформація, забезпечення доступності інформації; 

 поширення і обмін інформацією як усередині організації, так і поза нею; 

 пошук ефективних способів, інструментів і механізмів інтегрованої комунікації; 

 втілення організаційної комунікації в продуктах, послугах, документах, базах даних і 
програмному забезпеченні. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців розуміння необхідності задоволення 
комунікаційної потреби в організації, джерел управлінської інформації та взаємодії зовнішнього і 
внутрішнього середовища організації за допомогою комунікативної взаємодії. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ПУБЛІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з менеджменту, організації праці менеджера, соціології, психології, економіки 
підприємств. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливі переваги): 

Навчальна дисципліна «Публічні комунікації» буде корисна майбутнім фахівцям для опанування 
основних засад публічних комунікацій з контактними аудиторіями, необхідних для функціонування 
організації. 

Під публічною комунікацією звичайно розуміють вид усного спілкування, при якому інформація в 
обстановці офіційності передається значній кількості слухачів. Для публічних комунікацій 
характерна передача інформації, що зачіпає суспільний інтерес, з одночасним наданням їй публічного 
статусу. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 використовувати ефективні види комунікації;  

 визначати особливості комунікації у публічному адмініструванні;  

 визначати особливості впливу дискомунікації на суспільство; 

 обґрунтовувати значення комунікації в системі публічної влади;  

 визначати специфічні особливості документообігу у публічному секторі;  

 складати прес-релізи;  

 розробляти ефективні шляхи комунікації влади з громадськістю. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою вивчення дисципліни «Публічні комунікації» є формування у майбутніх менеджерів навичок 
конструктивної взаємодії із зовнішнім середовищем, з найбільш значущими його складовими; 
уявлення про комунікації та шляхи взаємодії з цільовими аудиторіями через засоби комунікацій. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Публічні комунікації» є: 

 ознайомлення студенів із сутністю основних понять і категорій комунікативного 
менеджменту; 

 відбір і акумуляція інформації із зовнішніх по відношенню до підприємства джерел; 

 класифікація, трансформація, забезпечення доступності інформації; 

 поширення і обмін інформацією як усередині організації, так і поза нею; 

 пошук ефективних способів, інструментів і механізмів інтегрованої комунікації;втілення 
організаційної комунікації в продуктах, послугах, документах, базах даних і програмному 
забезпеченні. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців розуміння необхідності задоволення 
комунікаційної потреби в організації, джерел управлінської інформації та взаємодії зовнішнього і 
внутрішнього середовища організації за допомогою комунікативної взаємодії. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з фінансового аналізу, страхування, інвестування, податкової системи. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «фінанси підприємства» буде корисна студентам, що у майбутньому планують 
обійняти посаду фінансового директора, фінансового аналітика, головного бухгалтера, робити 
кар’єру у фінансовій сфері. 

Кожний працівник фінансово-економічної служби на підприємстві повинен вміти кваліфіковано 
вирішувати  фінансові проблеми і приймати ефективні фінансові рішення, а саме: управляти 
платоспроможністю, оцінювати грошові потоки, оптимізовувати витрати і податкові платежі, 
управляти прибутком компанії, приймати рішення щодо вибору ефективної форми розрахунків 
(електронні розрахунки, вексель, акредитив, чек, лізинг, факторинг), здійснювати вибір 
інвестиційного проекту і обґрунтовувати його ефективність, визначати необхідність та доцільність 
залучення кредитних ресурсів і акціонерного капіталу, планувати та прогнозувати фінансові 
показники, забезпечувати об’єктивний внутрішній фінансовий контроль. 

Вивчення дисципліни статистика дає можливість студенту: 

 набуття та закріплення практичних навичок щодо формування та використання фінансових 
ресурсів у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства; 

 оволодіння новітніми фінансовими технологіями та інструментами. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Мета дисципліни: здобути базові знання з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів 
господарювання, формування фінансових ресурсів, формування і використання прибутку, організації 
оборотних капіталів, кредитування підприємств, фінансового забезпечення відтворення основних 
фондів, фінансового планування, організації фінансової роботи на підприємстві. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є: 

 вивчення сутності та функцій фінансів підприємств; 

 вивчення принципів і методів організації фінансів підприємств; 

 вивчення складу, структури фінансових ресурсів і джерел їх формування; 

 здобуття знань про основи організації фінансування оборотних активів і фінансового 
забезпечення відтворення матеріальних необоротних активів; 

 формування знань про оподаткування підприємств та оволодіння практикою розрахунку 
податкових платежів; 

 набуття вмінь з оцінювання фінансового стану підприємства; 

 опанування методів фінансового планування; 

 розуміння основ здійснення санації підприємств. 

Компетентність, що забезпечує: 

Вивчення дисципліни допоможе зрозуміти: як впливає ефективне фінансування на розвиток бізнесу, 
які фактичні показники необхідно розрахувати та проаналізувати задля оцінки фінансового стану 
підприємства, яким чином залучати фінансові ресурси у розпорядження підприємства та яким чином 
оптимізувати розподіл позитивного фінансового результату діяльності підприємства. 

Трудомісткість: 

4 кредити, 120 годин, екзамен 



СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з філософії, соціології, психології, політології, демографії. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Соціальна політика та соціальна робота» буде корисною студентам 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», що пов’язано з необхідністю 
опанування методиками, категоріальним апаратом і нормативними документами, що регламентують 
процес формування й реалізації соціальної політики в Україні та державною програмою створення 
розгалуженої системи соціальної роботи на різних рівнях розвитку суспільства.  

Сучасний соціум зумовлює необхідність розширення підготовки спеціалістів, до яких висуваються 
професійні вимоги, що ґрунтуються як на певному рівні кваліфікації , так і морально-духовних 
якостях, таких як милосердя, співчуття, емпатія, почуття громадянської, соціальної і особистісної 
відповідальності, вміння працювати з людьми. Як ніколи виникає потреба у розумінні таких понять, 
як: соціальна безпека, соціальний захист, соціальне обслуговування, соціальна допомога, соціальна 
підтримка, соціальна реабілітація, соціальна робота, соціальне управління, соціальна держава. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 працювати з різними цільовими групами і категоріями клієнтів; 

 розрізняти соціальну політику як науку і практичну діяльність; 

  розуміти професійні аспекти соціальної роботи; 

 формувати методи соціальної роботи; 

 надавати характеристику технологіям соціальної політики;  

 розуміти актуальні проблеми соціальної політики та соціальної роботи; 

 визначати перспективи державних соціальних служб. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо 
сутності, змісту та механізмів реалізації соціальної політики держави та соціальної роботи, 
опанування методиками, категоріальним апаратом і нормативними документами, що регламентують 
процес формування й реалізації соціальної політики та соціальної роботи в Україні. 

Основними задачами вивчення дисципліни «Соціальна політика та соціальна робота» є: 

 опанування основних категорій та понять соціальної політики та соціальної роботи; 

 актуалізація основних проблем соціальної політики та соціальної роботи;  

 формування розуміння особливостей аналізу основних суспільних процесів;  

  інформування щодо сучасних тенденцій розвитку соціальної сфери в Україні та світі;  

  ознайомлення з методиками, нормативними документами, що визначають і регламентують 
заходи щодо соціальної політики та соціальної роботи 

Компетентність, що забезпечує:  

Вивчення дисципліни забезпечує у фахівців здатність пояснювати з позиції соціальної політики 
соціальні процеси в суспільстві та виявляти соціальні механізми взаємодії між соціальними ґрунтами, 
організаціями і соціальними інститутами в суспільстві, враховувати специфічність, багатомірність 
психологічної допомоги людині, яка перебуває у складній життєвій ситуації, визначати детермінанти 
соціального становища людини – соціальних, економічних, політичних тощо. Забезпечує формування 
у фахівців здатності виробляти та приймати управлінські рішення на основі новітніх технологій 
публічного врядування. 

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 



ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА СЕРВІСИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 
 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

Базові знання з інформаційних систем та технологій, електронного урядування, вищої та прикладної 
математики, статистики, методів прийняття управлінських рішень, основ публічного управління та 
адміністрування, організації надання адміністративних послуг. 

Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги): 

Навчальна дисципліна «Інформаційні ресурси та сервіси в публічному управлінні» буде корисна 
майбутнім фахівцям зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» для набуття 
світоглядних знань про сучасні інформаційні ресурси та сервіси в публічному управлінні як на 
місцевому так і на загальнодержавному рівні. 

Навчальна дисципліна «Інформаційні ресурси та сервіси в публічному управлінні» відноситься до 
циклу дисциплін професійної підготовки.  

В умовах сучасного глобалізаційно-інформаційного світу питання розвитку електронного простору 
набуває сьогодні особливої актуальності. Означений безперечний факт актуалізує вивчення 
комплексу проблем, що мають безпосередній вплив на розвиток суспільства. Перш за все, це 
стосується питань підвищення ефективності діяльності публічних установ, в тому числі органів 
виконавчої влади і місцевого самоврядування, за рахунок впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій на основі e-government. 

Дисципліна «Інформаційні ресурси та сервіси в публічному управлінні» конкретизує та поглиблює 
комплекс знань та навичок електронного урядування, які відносяться до застосування сучасного 
апаратного та програмного забезпечення, щодо стану та перспектив розвитку електронних сервісів 
(послуг), електронних адміністративних послуг в Україні та за кордоном, а також вміння щодо 
практичних аспектів надання цих послуг. 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту: 

 здатність формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та навичок з розділів 
електронного урядування, які відносяться до застосування сучасного апаратного та 
програмного забезпечення та електронних сервісів (послуг); 

 здатність налагодження ефективних комунікацій з метою кращої підготовки до 
співробітництва та взаємодії в інформаційному суспільстві та суспільстві знань; 

 здатність формування навичок самостійної роботи з джерелами в Інтернеті за фахом; 

 розвиток логічного та аналітичного мислення; 

 вироблення вміння застосовувати у професійній діяльності основні методи і принципи з 
розділів електронного урядування, які відносяться до застосування сучасного апаратного та 
програмного забезпечення; 

 знати класифікацію, ієрархію та систему адміністративних електронних сервісів (послуг); 

 придбання практичних навичок з надання адміністративних електронних сервісів (послуг); 

 вміти оцінювати стан ведення органами державної влади та місцевого самоврядування своїх 
електронних інформаційних ресурсів; 

 вміти використовувати найкращий зарубіжний та вітчизняний досвід у цій сфері; 

 вміти здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів місцевого самоврядування до 
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 

 вміти організовувати обробку документації з метою здійснення інформаційного забезпечення 
органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи або організації засобами 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 

 вміти застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки та 
впровадження управлінських рішень. 

Мета та основні задачі дисципліни: 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні ресурси та сервіси в публічному 
управлінні» є формування комплексу професійної компетентності майбутніх державних службовців, 
щодо низки систем електронного урядування, пов'язаних з використанням сучасних електронних 



сервісів (послуг), новітніх інформаційних і комунікаційних технологій, за для покращення рівня і 
якості державних послуг громадянам і подальшого інноваційного розвитку публічної служби. 

Основними задачами вивчення дисципліни є: 

 формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та навичок з низки систем 
електронного урядування, налагодження ефективних комунікацій з метою кращої підготовки 
до співробітництва та взаємодії в інформаційному суспільстві та суспільстві знань;  

 формування навичок самостійної роботи з джерелами в Інтернеті за фахом;  

 вироблення вміння застосовувати у професійній діяльності основні методи і принципи 
новітніх інформаційних і комунікаційних технологій;  

 придбання практичних навичок з надання адміністративних сервісів (послуг) в системі 
електронного урядування. 

Компетентність що забезпечує: 

Загальні компетентності. Володіння сучасними технологіями зв'язків з громадськістю для 
оперативного та оптимального вирішення завдань публічного адміністрування 

Спеціальні (фахові) компетентності. Вміння використовувати механізми інформаційних технологій 
електронного урядування в різних сферах публічного адміністрування.  

Трудомісткість: 

3 кредити, 90 годин, залік 


