
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» 

 

Назва дисципліни Університетська освіта та соціальні комунікації 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Гуманітарних дисциплін 

Лектор  к.психол.н., доцент Макух Ольга Іванівна 

Курс  1 

Семестр 2 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу «Університетська освіта та соціальні комунікації» – підготовити 

студентів до навчання в інституті відповідно до сучасних інтеграційних 

процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації. 

Завдання вивчення дисципліни є сформувати у студентів систему знань щодо 

суті й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку; 

прищепити навички самостійного й ефективного навчання в інституті з 

урахуванням світових освітніх тенденцій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  

- орієнтуватися в питаннях організації навчального процесу в системі 

вищої освіти; 

- організувати процес самостійної навчальної роботи; 

- оцінювати рівень засвоєння власних знань з визначеної дисципліни; 

- користуватися фондами бібліотеки; 

- визначати за власним уподобанням форми участі у студентському 

самоврядуванні, соціально-культурній діяльності в інституту. 

  



Назва дисципліни Психологія і педагогіка 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Гуманітарних дисциплін 

Лектор  к.психол.н., доцент Макух Ольга Іванівна 

Курс  1 

Семестр 2 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Метою курсу «Психологія та педагогіка» є ґрунтовне засвоєння 

методологічних принципів та основних понять загальної, вікової та 

педагогічної психології, змісту, основних закономірностей функціонування 

психіки та свідомості людини, психічних процесів, індивідуальних 

властивостей та станів, основних детермінант формування, розвитку та 

поведінки особистості на різних етапах життя; набуття теоретичних та 

практичних навичок у психології, яка розкриває суть психічних явищ на 

основі найновіших психологічних досліджень, а також допомагає кожній 

особистості пізнати себе, розкрити свої можливості, адекватно оцінити і 

перетворити їх у дійсність, стати вільними у психічному, моральному, 

етичному та духовному самовдосконаленні; пізнати навколишній світ, 

формування наукового світогляд. 

Завдання вивчення дисципліни є  

- розкрити закономірності розвитку і прояву психічної діяльності, її 

механізми;  

- визначити значення природних і соціальних умов у формуванні особистості;  

- розкрити особливості емоційно-вольової сфери особистості та її 

індивідуально-типологічних особливостей. 

- розкрити закономірності розвитку особистості на різних вікових етапах; 

- визначити сутність навчання і виховання з точки зору психології; 

- розкрити основи психології і педагогічної діяльності. 

  



Назва дисципліни Розміщення продуктивних сил 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.геогр.н., доцент Герасимів Зоряна Миколаївна 

Курс  1 

Семестр 1 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: надання студентам знань з теоретичних і прикладних питань 

розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, сформувати у них 

світоглядні засади щодо основ успішного функціонування як територіальних 

господарських комплексів, так і окремих галузей економіки, висвітлити 

новітні проблеми розміщення продуктивних сил, структурну трансформацію 

господарських комплексів, проблеми раціонального використання 

природоресурсного, працересурсного та виробничого потенціалу та 

збереження навколишнього середовища, питання державної регіональної 

економічної політики та систему зовнішньоекономічних зв’язків. 

Завдання вивчення дисципліни: виявлення дії економічних законів і 

закономірностей, принципів і чинників функціонування і формування 

регіональної економічної системи, розуміння студентами напрямів, форм і 

методів структурної трансформації національної економіки через оптимізацію 

розміщення її продуктивних сил, формування розуміння складної системи 

взаємозв’язків між особливостями розвитку і розміщення продуктивних сил 

(РПС) та рівнем соціально-економічного розвитку регіонів – з одного боку, та 

національною економічною безпекою – з другого; оволодіння знаннями з 

методів стимулювання регіонального розвитку, прогнозування і 

програмування територіальної організації продуктивних сил, експортно-

імпортного потенціалу України та її регіонів у зв’язку з необхідністю 

інтеграції України у світовий економічний простір. 

  



Назва дисципліни Соціологія 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Гуманітарних дисциплін 

Лектор  к.істор.н., доцент Троханяк Олександра Степанівна 

Курс  1 

Семестр 1 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу - ознайомити студентів з основними тенденціями еволюції 

суспільства, а також виробити в них навики соціального аналізу сучасних 

процесів соціального поступу. На перший план виступають завдання 

побудови сучасного демократичного суспільства, утвердження передової 

соціальної думки, культури, мислення, виховання передової національно 

зрілої молоді. Тому висувається проблема переосмислення традиційних 

підходів до аналізу складних соціальних явищ і процесів, зростає 

актуальність оновлення понять соціальної реальності. Метою є формування 

системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності 

соціального життя та соціальні структури суспільства, а також навичок 

аналізу соціальних явищ і процесів. Дати студентам знання необхідні для 

орієнтації в складних умовах сьогодення і формування позитивних 

соціальних моделей поведінки, її вивчення допомагає осмислювати відносини 

в суспільстві, вирішувати проблеми соціальної адаптації, а також розуміти 

взаємодію між соціологічною наукою та соціальною практикою.  

Завдання вивчення дисципліни є опанування сутності, історії, теорії і 

методології соціологічної науки, навчання організації соціологічних 

досліджень взагалі та для особистого спрямування в процесі праці, набуття 

навичок соціальної діяльності та поведінки. Головне завдання «Соціології» 

полягає в тому, щоб навчити студентів аналізувати соціальні дії, факти, 

процеси і знаходити в них правильні рішення. Тому важливе місце і 

призначення предмету належить моменту глибокого вивчення курсу і 

виробленню у студентів вміння проводити конкретні соціологічні 

дослідження, розробити програму і методику їх здійснення, підсумовувати 

емпіричні дані, робити узагальнення та висновки. 

  



Назва дисципліни Гроші і кредит  

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  к.е.н., доцент Герчанівська Світлана Валеріївна 

Курс  2 

Семестр 4 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу – вивчення, систематизація та закріплення теоретичних і 

практичних знань з теорії і практики використання грошей і кредиту, інших 

фінансово-кредитних інструментів, засвоєння закономірностей 

функціонування грошового ринку та грошових систем (у т.ч. валютної) у 

процесах розподілу і споживання, а також їх впливу на процеси відтворення в 

умовах ринкової економіки; опанування методів аналізу й оцінки державної 

монетарної і фінансово-кредитної політики, розвитку банківської системи. 

Завдання вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з відповідним 

методологічним і методичним апаратом знань з теорії грошей та кредиту, 

кількісної теорії грошей і сучасного монетаризм, грошового обігу, грошового 

ринку та грошових систем, кредитних та валютних відносин для розвитку 

грошової та кредитної систем. 

  



Назва дисципліни Банківська система  

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  к.е.н., доцент Герчанівська Світлана Валеріївна 

Курс  2 

Семестр 4 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу – формування у студентів теоретичних знань та практичних 

навичок у сфері функціонування банківських систем, економічного мислення, 

закріплення знань банківської термінології, вироблення навичок аналізу, 

розуміння світових теоретичних і практичних здобутків по банківській 

проблематиці, застосування економічних положень для розгляду актуальних 

проблем української економіки. 

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння майбутніми фахівцями загальних 

понять щодо побудови банківської системи, сутності та функцій, принципів 

функціонування центральних та комерційних банків, вивчення банківської 

системи України та основ організації діяльності Національного банку 

України. При вивченні зазначеної дисципліни студенти повинні отримати 

чітке уявлення про структуру банківської системи, роль, функції та основи 

операцій комерційних банків, статус, форми організації і функції 

центрального банку, а також інструментарій, за допомогою якого реалізується 

грошово-кредитна політика. 

  



Назва дисципліни Фінанси підприємств 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  Старший викладач Літвінов Віталій Іванович 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу – вивчення, систематизація та закріплення теоретичних і 

практичних знань з предмету «Фінанси підприємств», а також його 

удосконалення, вміння використовувати набуті знання з інших предметів 

фахового спрямування. Значна увага приділяється новим тенденціям в 

організації фінансів та передовій практиці, що зумовлено переглядом деяких 

традиційних форм і методів організації фінансів. 

Завдання вивчення дисципліни: полягає в теоретичній і практичній підготовці 

студентів з основ правильного розуміння закономірностей у сфері фінансових 

відносин держави,суб'єктів господарювання, домогосподарств,застосування 

цих закономірностей у практиці фінансової роботи; з'ясування ролі фінансів в 

економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкової 

інфраструктури; визначення сукупності заходів щодо забезпечення 

використання фінансів як важелів економічної політики держави. 

  



Назва дисципліни Фінансовий ринок 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  Старший викладач Літвінов Віталій Іванович 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу - отримання студентами поглиблених знань та практичних 

навичок щодо вміння визначати відповідні ринки з метою їх використання 

для здійснення розрахунків і інших фінансових операцій, оволодіння 

фінансовими інструментами і методами здійснення фінансових операцій з 

кредитування, випуску фінансових інструментів в обіг, з хеджування ризиків, 

з страхування, з лізингу, інвестиційних послуг та інших з метою забезпечення 

ефективного функціонування фірм, компаній, підприємств і їх оцінювання з 

точки зору ефективності. 

Завдання вивчення дисципліни: формування комплексного розуміння системи 

взаємозв’язків на фінансовому ринку, отримання теоретичних знань з 

основних принципів організації і функціонування фінансового ринку, 

економічної сутності та призначення специфічних товарів, що обертаються на 

фінансовому ринку – грошей та цінних паперів, видах фінансових угод, 

методів фінансових розрахунків, а також необхідних практичних навичок 

щодо оцінки вартості фінансових інструментів і управління фінансовими 

інвестиціями в сучасних умовах. 

  



Назва дисципліни Податкова система 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  Старший викладач Літвінов Віталій Іванович 

Курс  2 

Семестр 3,4 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Податкова система» є вивчення теоретичних 

та організаційних основ оподаткування, методики розрахунків і порядку 

сплати податків і обов’язкових платежів юридичних і фізичних осіб. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних та 

організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики 

розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та 

фізичними особами, альтернативних систем оподаткування. 

  



Назва дисципліни 
Оподаткування суб’єктів господарювання і 

фізичних осіб 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  к.е.н., доцент Сливінська Оксана Богданівна 

Курс  2 

Семестр 3,4 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів теоретичних знань і 

практичних навичок оподаткування суб’єктів господарювання і фізичних 

осіб.  

Завдання дисципліни: вивчення механізмів і особливостей оподаткування 

суб’єктів господарювання фізичних та юридичних осіб, нерезидентів, 

фізичних осіб, пільгового оподаткування окремих видів діяльності та 

оптимізації податкових зобов’язань платників податків. 

  



Назва дисципліни Звітність підприємства 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  к.е.н., доцент Боднар Ореста Володимирівна 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

3 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу – вивчення складу, структури, змісту та порядку складання й 

подання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності 

підприємства; навчити студентів аналізувати  виробничу і господарську 

діяльність суб’єктів підприємницької діяльності за звітними даними, 

оцінювати результати діяльності підприємств і розробляти заходи по 

покращенню звітності. 

Завдання вивчення дисципліни – використати можливості навчального процесу 

для формування в студентів глибоких знань основних законодавчих актів і 

нормативно-правових документів, які регламентують порядок організації, 

складання, затвердження і подання звітності, а також набуття студентами 

практичних навичок щодо складання встановлених форм звітності та 

розуміння сутності показників звітності і використання їх для прийняття 

відповідних управлінських рішень. 

 
  



Назва дисципліни Логістика 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  к.е.н., доцент Боднар Ореста Володимирівна 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

3 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу – формування у майбутніх спеціалістів системних знань і 

розуміння концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку цього 

напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального 

матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та іншими 

потоками в сучасних умовах. 

Завдання вивчення дисципліни – набуття студентами глибоких теоретичних 

знань з питань концепції, стратегії та тактики логістики; опанування 

студентами методичним інструментарієм розроблення та реалізації завдань 

логістики; оволодіння навичками логістичного мислення та розроблення 

пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх 

функціонування; набуття навичок оцінки економічної ефективності та 

наслідків здійснення логістичних рішень при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності.  

  



Назва дисципліни Страхування 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  к.е.н., доцент Сливінська Оксана Богданівна 

Курс  2 

Семестр 4 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Метою курсу «Страхування» є отримання студентами базових знань у теорії 

та практиці страхування.  

Завдання курсу полягає у з’ясуванні необхідності та суті страхування з метою 

створення дієвої системи захисту інтересів громадян, підприємців та держави, 

здобутті навичок щодо здійснення перестрахування та фінансової діяльності 

страховика. 

  



Назва дисципліни Міжнародне оподаткування 

Спеціальність  051 «Економіка»  

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  к.е.н., доцент Сливінська Оксана Богданівна 

Курс  2 

Семестр 4 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета дисципліни - отримання знань з організації та функціонування систем та 

механізмів міжнародного оподаткування.  

Завдання дисципліни - вивчення теоретичних основ формування та уніфікації 

структури і принципів оподаткування у системах світового співтовариства, 

розуміння засад устрою податкових систем закордонних країн та принципів їх 

побудови та оволодіння методиками податкового планування і 

прогнозування. 

  



Назва дисципліни Соціологія праці 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к. геогр.н., доцент Герасимів Зоряна Миколаївна 

Курс  2 

Семестр 4 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: є формування у студентів системи теоретичних і прикладних 

знань категорій, понять та механізмів забезпечення необхідного рівня 

трудової активності працівників 

Завдання вивчення дисципліни: є набуття студентами вмінь та навичок із 

забезпечення ефективного використання ресурсів праці й моніторингу 

структури трудових відносин працівників. Завдання лекційного курсу полягає 

в ознайомленні студентів із сутністю соціальних явищ і процесів, що 

впливають на трудову поведінку людини. Завдання семінарських занять 

полягає у формуванні вмінь та практичних навичок аналізувати, виявляти 

зміни соціально-трудових відносин. 

  



Назва дисципліни Соціальна відповідальність бізнесу  

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к. геогр.н., доцент Герасимів Зоряна Миколаївна 

Курс  2 

Семестр 4 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: спрямована на формування у студентів теоретичних знань та 

вироблення практичних навичок щодо формування соціально відповідальної 

поведінки організації, ідентифікації та аналізу очікувань стейкхолдерів, 

підготовки соціальної звітності організації за методикою GRI. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчення дисципліни є теоретична та 

практична підготовка студентів з питань ознайомлення студентів із 

загальними закономірностями становлення та розвитку інституту 

корпоративної відповідальності, виявлення значення запровадження КСВ в 

міжнародному середовищі та в національній системі відносин «держава - 

бізнес - громадськість»; сприяння розвитку здібностей, що дозволяють 

фахівцям здійснювати управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, 

інноваційну, проектну діяльність при регулюванні КСВ бізнесу, а також 

розвитку здатності самостійно формулювати думку щодо ефективних шляхів 

впровадження КСВ бізнесу в Україні; формування у студентів розуміння 

значення головних проблем і перспектив розвитку КСВ в Україні, які б 

сприяли взаємовигідному співробітництву між органами влади, бізнесом та 

суспільством, а також пошуком нових форм державно-приватної взаємодії з 

метою економічного, соціального та екологічного розвитку, вдосконалення 

систем менеджменту успішних організацій. 

  



Назва дисципліни Основи біржової діяльності 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

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

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: дати майбутньому спеціалісту теоретичні основи та практичні 

навички з організації і функціонування біржового ринку, а також ефективного 

використання отриманих знань у своїй майбутній діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчити нормативно-правову базу, сутність 

біржової діяльності, принципи організаційної діяльності товарних та 

фондових бірж: механізм здійснення операцій на біржовому ринку, 

організацію брокерської діяльності, систему операцій виробничо-торгової і 

фінансової направленості, які можна здійснювати на спотовому, форвардному 

і ф’ючерсному ринках, етичні принципи роботи біржового ринку. Вміти 

організовувати роботу суб’єктів підприємницької діяльності з біржами та 

брокерськими конторами, створювати брокерські контори та організовувати 

їх діяльність, здійснювати біржові операції та визначати їх ефективність, 

виконувати фахові функції на біржовому товарному ринку. 

  



Назва дисципліни Інвестування  

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.е.н., доцент Гурська Ірина Степанівна 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу:спрямована на отримання студентами сучасного економічного 

мислення та системи соціальних знань у галузі управління інвестиційною 

діяльністю підприємств, засвоєння основних теоретичних положень та 

опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати її 

ефективність. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчити основні поняття інвестиційної 

стратегії підприємства, її зв’язок із загальною стратегією економічного 

розвитку, вихідні передумови формування інвестиційної стратегії, 

класифікаційні ознаки видів і сегментів інвестиційного ринку, їх 

характеристику, кон’юнктуру інвестиційного ринку, основні її стадії, методи 

прогнозування кон’юнктури інвестиційного ринку, інвестиційну 

привабливість окремих регіонів, параметри її оцінки, систему показників, що 

оцінюють інвестиційну привабливість регіонів, методи дослідження 

інвестиційної привабливості окремих регіонів. Проводити оцінку розробленої 

інвестиційної стратегії підприємства за критеріями її узгодженості із 

загальною стратегією економічного розвитку, внутрішньої збалансованості 

розділів, реальності реалізації виходячи із ресурсного потенціалу 

підприємства, рівня ризику результативності тощо. 

  



Назва дисципліни Організація агробізнесу 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.е.н., доцент Гурська Ірина Степанівна 

Курс  4 

Семестр 8 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу:розкрити основні засади та принципи формування та розвитку 

агропромислового комплексу, його специфіку і напрямки діяльності, 

необхідність поєднання ринкового механізму та державного регулювання 

агробізнесу 

Завдання вивчення дисципліни: розкрити суть агробізнесу як виду економічної 

діяльності та його специфіку,  вивчити організаційні форми виробництва в 

агробізнесі та його правове забезпечення, проаналізувати організаційно-

економічні передумови ефективного виробництва та управління у 

фермерських господарствах, дослідити специфіку агробізнесу в регіонах 

України. 

  



Назва дисципліни Бізнес-планування 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.е.н., доцент Гурська Ірина Степанівна 

Курс  4 

Семестр 8 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу:формування у студентів системи теоретичних знань та набуття 

практичних навичок щодо розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, їх 

оцінювання та представлення у вигляді презентацій. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчити теоретичні аспекти бізнес-

планування; структуру та логіку розробки бізнес-плану; проаналізувати 

методику розробки окремих розділів бізнес-плану; дати оцінку ризиків і їх 

страхування; навчитись оформляти і презентувати бізнес-план; проводити 

експертизу бізнес-плану; вивчити ситуаційні особливості обґрунтування 

бізнес-плану. 

  



Назва дисципліни Національна економіка 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.е.н., доцент Христенко Галина Михайлівна 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу:вивчити структуру, стан основних макроринків національної 

економіки, методи їх якісного та кількісного аналізу, виявлення динаміки 

макроекономічних показників, стану зовнішньоекономічної діяльності й 

економічної безпеки країни, визначення перспектив розвитку країни  

Завдання вивчення дисципліни: розкрити механізм функціонування 

національної економіки, всебічно оцінити стан економіки країни, робити 

прогнози щодо її розвитку в майбутньому і враховувати виявлені тенденції 

економічного розвитку країни при розробці стратегії фірми та прийнятті 

рішень у повсякденному житті. 

  



Назва дисципліни Виробнича економіка 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.е.н., доцент Христенко Галина Михайлівна 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу:є формування системи фундаментальних теоретичних знань і 

практичних навичок з використання методів визначення й аналізу 

економічної ефективності і конкурентоздатності окремих виробничих 

галузей, а також оптимальної виробничо-галузевої структури 

сільськогосподарських підприємств у сформованих та альтернативних 

виробничо-технічних, економічних, правових умовах. 

Завдання вивчення дисципліни: характеристика й економічний аналіз окремих 

виробничих галузей підприємства й оптимізація його виробничо-галузевої 

структури для обґрунтування прийняття управлінських рішень подальшого 

розвитку підприємства з урахуванням ризику, а також змін 

внутрішньогосподарських і зовнішніх чинників розвитку. 

  



Назва дисципліни Економіка і організація інноваційної діяльності 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

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

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

3 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: є викладення студентам необхідних теоретичних основ, 

методичних підходів і формування у студентів практичних навичок щодо 

принципів, прийомів і методів реалізації інноваційної політики підприємства, 

форм інновацій, методів та основного інструментарію щодо їх створення й 

реалізації, побудови системи управління інноваційними процесами та їх 

державного регулювання, опанування практичних методів стратегічного 

управління інноваціями та оцінювання ефективності інноваційної діяльності 

підприємств. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчити сутність і методологічні основи 

інноваційного менеджменту принципи управління ризиками при управлінні 

інноваціями, прибутком, інвестиціями і активами; вміти: застосовувати 

інструменти антикризового управління грошовими потоками, що направлені 

на інноваційну діяльність, володіти методикою вивчення вартості капіталу та 

опанування способів оптимізації структури інновацій. 

  



Назва дисципліни Аграрна політика 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.е.н., доцент Федуняк Ігор Осипович 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

3 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: сформувати у студентів сучасне економічне мислення в умовах 

ринкової економіки, розширити їх знання щодо практичного застосування 

теоретичних та методологічних основ формування та реалізації аграрної 

політики держави, навчити оцінювати її ефективність та обґрунтовувати вибір 

тих чи інших заходів державного регулювання. 

Завдання вивчення дисципліни: оволодіння базовими знаннями щодо 

економічної сутності, характеру і головних компонентів аграрної політики; 

аналіз ефективності діяльності органів та інститутів аграрної політики із 

використанням різних ринково–політичних інструментів; оцінювання 

окремих заходів фінансово–кредитної, податкової, цінової політики в 

аграрному секторі, а також аграрно–соціальній та аграрно–екологічній 

політиці держави; розуміння особливостей формування аграрної політики у 

країнах із різним рівнем соціально–економічного розвитку, характеристика 

аграрної політики окремих країн та блоків 

 


