
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» 

 

Назва дисципліни Біоекономіка 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Магістр 

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  д.е.н., професор Жибак Мирон Миколайович 

Курс  1 

Семестр 1 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: опанування науковими положеннями біоекономіки та основних 

ресурсів її розвитку в Україні, визначити методи сприяння розвитку 

економіки, аграрного менеджменту, бізнесу. 

Завдання вивчення дисципліни:  

 дослідити особливості розвитку екологічної та економічної революції, а 

також формування й становлення біоекономіки як науки; 

 визначити основні відмінності біоекономіки від інших наук; 

 проаналізувати зв’язки між компонентами біоекономічної системи; 

 з’ясувати, що розвиток біоекономіки продовжить життя природних 

ресурсів, зменшить екологічне навантаження, дасть можливість покращити 

умови життєдіяльності людства, отримати додаткову вартість продуктів від 

використання відходів. 

  



Назва дисципліни Економіка розвитку 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Магістр 

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  д.е.н., професор Судомир Світлана Михайлівна 

Курс  1 

Семестр 1 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: формування знань щодо взаємної конвертації компонентів 

економічних систем (когнітивних особливостей людини, етичної компоненти, 

природних факторів, інформації, капіталу, відносин, грошей, факторів часу та 

простору тощо) і, відповідно, набуття ними кількісних і якісних 

характеристик у процесі розвитку 
Завдання вивчення дисципліни: є засвоєння теоретико-прикладних засад 

формування, розвитку, причинно-наслідкових зв’язків та механізмів 

функціонування економічних систем; вивчення впливу універсальних законів 

розвитку матеріально-енергетичних процесів на функціонування економічної 

системи. 

  



Назва дисципліни Біржовий ринок 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Магістр 

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.е.н., доцент Замора Оксана Ігорівна 

Курс  1 

Семестр 1 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: підготовка кваліфікованих спеціалістів в галузі біржового ринку 

специфічної сфери грошових відносин, що виникають в процесі руху 

фінансових ресурсів за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів та з 

використанням специфічних фінансових інструментів – цінних паперів. 

Завдання вивчення дисципліни:  

Знати функції і види бірж; як формуються товарні ринки; учасників біржової 

торгівлі; правила поведінки членів біржі та учасників торгів; функції бірж, 

досвід роботи фондових бірж, валютних бірж, основи ф’ючерсної торгівлі; 

основні напрями вдосконалення системи клірингу й розрахунків.  

Вміти аналізувати розрахунки й гарантії виконання біржових контрактів; 

підготувати і провести біржові торги; реєструвати біржові контракти та 

оформити експорт сільськогосподарської продукції; координувати діяльність 

учасників біржового ринку; організувати біржову торгівлю цінними 

паперами, оформити й виконати біржову угоду; укладати й виконувати угоди 

на купівлю – продаж ф’ючерсних контрактів; провести клірингові розрахунки 

на ринку цінних паперів. 
  



Назва дисципліни Публічні закупівлі 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Магістр 

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.е.н., доцент Замора Оксана Ігорівна 

Курс  1 

Семестр 1 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Метою курсу «Публічні закупівлі» є вивчення теоретичних та організаційних 

основ публічних закупівель. 
Завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з відповідними 

поняттями, категоріями, системами публічних закупівель; набути практичних 

навичок для здійснення порогових та допорогових закупівель; виховати 

здатність до пошуку методів розв’язання спірних питань по процедурі 

публічних закупівель.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент має: знати: понятійно-

термінологічний апарат публічних закупівель; специфіку публічних 

закупівель; інформаційні системи ДП Прозорро; нормативно-правову базу 

регулювання системи публічних закупівель; вміти: здійснити процедуру 

публічних закупівель; скласти тендерну документацію; оскаржити процедуру 

закупівлі; провести аукціон; аналізувати та узагальнювати результати 

проведення публічних закупівель. 
 


