
О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И 

 

Назва дисципліни:   Стратегічне управління бізнесом               Семестр __1____ 

Спеціальність (спеціалізація): __076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Загальна кількість годин - 150  (кредитів ЄКТС - 5); 

аудиторні години - 48 (лекції - 16, практичні - 32, 

семінарські - ______, лабораторні - ______) 

 

Анотація навчальної дисципліни: Стратегічне управління базується на комплексі 

конкурентних дій, з допомогою яких керівництво розраховує забезпечити успішну роботу 

фірми. Концепція стратегічного управління представляє його як важливу складову діяльності 

сучасних бізнес-структур і стосується трьох  ключових сфер 1) розробка і виконання стратегії 

розвитку і поведінки у зовнішньому середовищі; 2) формування стратегії продукту; 3) 

визначення і реалізація стратегії персоналу фірми. Дисципліна сприяє формуванню у 

студентів комплексу спеціальних знань та вмінь розробляти систему стратегічного 

управління бізнесом, різного рівня стратегії розвитку фірми, економічного та управлінського 

бачення і мислення. 

Результати навчання: 

• знати: 

суть та структуру стратегічного управління бізнесом; етапи розвитку і особливості 

стратегічного управління; поняття та види конкурентних переваг; детальний аналіз 

зовнішнього середовища: макро- і мікро середовища; конкурентні сили, що діють у галузі та 

міру їх впливу; суть аналізу внутрішнього середовища фірми; поняття місії, цілей і 

стратегічного бачення  бізнесу; процес формування стратегії фірми; поняття, основні складові 

продукту і стратегії на окремих фазах життєвого продукту; поняття корпоративної культури 

як фактора реалізації стратегії фірми; основні завдання лідера та роль стратегічного лідерства 

у реалізації стратегії; види  конкурентних стратегій, які формують конкурентні переваги 

фірми та її продукції; роль і місце людини в системі стратегічного управління бізнесом; 

підходи до формування взаємодії людини і організаційного оточення. 

• вміти: 

аналізувати управлінські процеси в структурі стратегічного управління; аналізувати зовнішнє 

середовище та вплив конкурентних сил на фірму в галузі; оцінювати основні складові 

внутрішнього середовища; формувати місію та визначати цілі; розробляти стратегію фірми  

на різних ієрархічних рівнях; аналізувати організаційну структуру  як об’єкт стратегічних 

змін; аналізувати концепцію продукту у стратегічному управлінні; обґрунтувати стратегії 

конкуренції; формувати стратегію використання людського потенціалу; аналізувати процес 

формування стратегії фірми як основної складової стратегічного управління; оцінювати 

вплив стратегічного лідерства як фактора реалізації стратегії; визначати стратегії створення 

нового продукту; формувати стратегії низьких витрат та диференціації; розробляти 

наступальні стратегії; використовувати оборонні стратегії для захисту конкурентних переваг; 

аналізувати процес взаємодії людини і організації; оцінювати систему показників 

стратегічного контролю реалізації стратегії підприємства; аналізувати вплив особистості на 

формування системи стратегічного управління. 

 

Форма  звітності:______екзамен_________________ 
                                                                                                 (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________    

  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  
 

Назва  дисципліни: __Економічне управління у бізнес-структурах _ Семестр: _1_ 

 Спеціальність (спеціалізація): _076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"    

загальна кількість годин - _150_ (кредитів ЄКТС - 5_);   аудиторні години - __48___ 

(лекції - 16___ , практичні - 32___ , семінарські - ___,    лабораторні - ___  ) 
 

Анотація  навчальної   дисципліни: Метою вивчення дисципліни „Економічне управління у 

бізнес-структурах” є засвоєння теоретичних знань  щодо системного уявлення про 

економічне управління  підприємством та набуття практичних навичок використання 

технологій та інструментарію бюджетного і фінансового управління підприємством для 

обґрунтування економічно ефективних управлінських рішень. Основними завданнями 

вивчення дисципліни є: оволодіння новітніми засобами ефективного економічного 

управління підприємством; набуття практичних навичок використання методів економічного 

управління; визначення методів бюджетного управління підприємством; оволодіння 

знаннями і практичними навичками фінансового управління підприємством. 

Результати навчання: 

• знати:  

-  суть, основні поняття та  принципи формування  системи економічного управління на 

підприємстві; 

- правила формування системи бюджетного управління й вимоги до наповнення її елементів; 

- організацію та технологію бюджетного процесу на підприємстві; 

- поняття та завдання фінансової діагностики; традиційні  методики та  новітні методи 

фінансової діагностики; 

- особливості управління робочим капіталом у контексті стратегічних та оперативних 

управлінських рішень; 

- засоби формування інвестиційного портфеля підприємства та його оптимізації; 

- особливості стратегічного і операційного управління фінансуванням діяльності 

підприємства.  

• вміти: 

-  аналізувати ефективність системи економічного управління у бізнес-структурах  та 

оптимізувати її; 

- формувати фінансову структуру й регламент бюджетного управління; визначати та 

формувати центри фінансової відповідальності у бізнес-структурах; 

- планувати, аналізувати операційні й фінансові  бюджети  підприємства та їх основні 

параметри; 

- здійснювати фінансову діагностику підприємства та обгрунтовувати управлінські рішення  

щодо підвищення ефективності діяльності підприємства, його товарної, збутової і кредитної 

політики;  

- планувати та  аналізувати величину і структуру оборотних активів підприємства; 

розраховувати оптимальний розмір запасів ; приймати управлінські рішення щодо 

оптимізації робочого капіталу; 

- обгрунтовувати склад інвестиційного портфеля бізнес-структури, проводити розрахунки з 

вибору реальних проектів і фінансових інвестицій; 

- застосовувати сучасні методичні підходи до оптимізації розміру та структури капіталу 

підприємства. 
 

Форма  звітності:______екзамен_________________________ 
                                                                                               (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________     



     О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:   Управління        персоналом   Семестр:1 

 

Спеціальність (спеціалізація): 067-«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність    

  

загальна кількість годин –120   (кредитів ЄКТС -4 ); 

аудиторні години - 48 (лекції -16  , практичні - 32 , семінарські - 0, 

лабораторні - 0 ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Предметом вивчення дисципліни є персонал суб’єктів бізнесу, методи та технології 

управління його формуванням, розвитком та  використанням.     

Мета вивчення дисципліни – сформувати системні знання теорії та практики управління 

персоналом суб’єктів бізнесу. 

Завдання: оволодіння основними поняттями, теорією, практикою та стратегією управління 

персоналом, сучасними HR – технологіями в бізнесі,  вивчення кадрової роботи та 

діловодства,  дослідження  методів та стилів управлінської діяльності, психологічних 

аспектів взаємодії керівника та працівників,    опанування методами та способами відбору та 

оцінювання персоналу,  ознайомлення з  організацією розвитку персоналу та ділової кар’єри, 

питаннями організації, мотивації та стимулювання праці, соціального партнерства, освоєння 

способів  визначення ефективності  управління персоналом.   

 

Результати навчання: 

• знати:  

- специфіку персоналу, як об’єкту управління та теоретико-методологічні засади 

управління персоналом; 

- завдання, функції та зміст роботи служб управління персоналом суб’єктів бізнесу; 

- якості та функції сучасного керівника, стилі управління; 

- психологічні аспекти взаємодії керівника та підлеглих; 

- види та способи розв’язання конфліктів; 

- стратегії управління персоналом та підходи до їх розробки; 

- форми та методи планування і формування персоналу суб’єкта бізнесу; 

- систему фахового просування працівників, механізм професійно-кваліфікаційного їх 

розвитку; 

- підходи до організації праці та управління робочим часом; 

- порядок та методики оцінювання персоналу; 

- принципи, форми та джерела забезпечення матеріальної та нематеріальної мотивації 

працюючих; 

- форми і системи оплати праці,  умови їх застосування; 

- засади та форми соціального партнерства; 

- критерії та методи оцінювання ефективності управління персоналом.  

 

• вміти: 

- визначати кадрову стратегію та будувати кадрову політику підприємства, визначати 

основні заходи з її формування та реалізації; 

- організовувати  кадрову роботу та готувати документи з кадрових питань; 



- формувати згуртований трудовий колектив  та управляти ним; 

- враховувати у взаємовідносинах з працівниками  індивідуальні особливості людини 

(сильні та слабкі риси характеру); 

- управляти конфліктними ситуаціями; 

- розрахувати кількісну та якісну потребу в персоналі;  

- застосовувати механізми укомплектування підприємства персоналом; 

- проводити співбесіду з кандидатами на вакантні посади та аналізувати анкетні дані;  

- планувати та організовувати підвищення кваліфікації працівників; 

- управляти кар’єрним зростанням; 

- проводити оцінювання персоналу; 

- організовувати  мотивацію працюючих відповідно до їх потреб та очікувань; 

- керувати організацією праці та власною діяльністю; 

- забезпечувати високий рівень трудової дисципліни працівників та підвищувати його; 

- готувати пропозиції щодо вивільнення персоналу та попередження плинності кадрів; 

- готувати пропозиції до організації соціального партнерства; 

- визначати ефективність управлінської діяльності в сфері управління персоналом. 

 

 

Форма  звітності:  екзамен____________________________________ 
                                                                                   (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  
 

Назва  дисципліни:   Інтелектуальний бізнес та електронна комерція 

 Семестр:  1 

 Спеціальність (спеціалізація): № 076 Підприємництво, торгівлі і біржова діяльність  
  

загальна кількість годин – 120  (кредитів ЄКТС - 4);  аудиторні години – 48 (лекції - 16 , 

практичні - 32 , семінарські - ___, лабораторні - ___  ) 
 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Метою вивчення дисципліни  «Інтелектуальний бізнес та електронна комерція» є формування 

у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо створення та 

управління інтелектуальним бізнесом,  економічного обґрунтування напрямків його розвитку 

та забезпечення успішного ведення електронної комерції. 

Основними завданнями дисципліни є:  вивчення основних теоретико-методичних засад 

інтелектуального бізнесу як специфічного формату бізнесової діяльності; розкриття сутності 

та специфіки інтелектуальних продуктів; дослідження особливостей розвитку та форм 

взаємодії в електронній комерції; вивчення прийнятих бізнес-моделей та моделювання 

інтелектуального бізнесу та електронної комерції;  визначення ризиків інтелектуального 

бізнесу; розроблення моделей просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів; 

дослідження шляхів забезпечення інформаційної безпеки. 
 

Результати навчання: 

• знати:  

− основні теоретико-методичні засади інтелектуального бізнесу; 

− сутність і специфіку інтелектуальних продуктів та процесу їх створення; 

− законодавчу базу започаткування та ведення інтелектуального бізнесу; 

− сутність та види інтелектуальної власності; 

− особливості управління інтелектуальним бізнесом; 

− методи управління ризиками інтелектуального бізнесу; 

− сутність, види та особливості розвитку електронної комерції; 

− форми взаємодії в електронній комерції;  

− моделювання інтелектуального бізнесу та електронної комерції; 

− схеми і моделі просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів. 

• вміти: 

− створювати та виявляти інтелектуальні продукти; 

− визначати прийнятні бізнес-моделі інтелектуального бізнесу та електронної комерції; 

− застосовувати законодавчу базу для створення та ведення інтелектуального бізнесу; 

− управляти інтелектуальним бізнесом та розробляти моделі мотивації для творчих 

колективів; 

− розробляти та впроваджувати різні види електронної комерції; 

− визначати та управляти ризиками інтелектуального бізнесу; 

− виявляти та застосовувати основні тенденції та перспективи віртуалізації 

інтелектуального бізнесу. 
 

Форма  звітності: ______________екзамен ____________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:   Управління бізнес-проектами Семестр: 2 

 

Спеціальність (спеціалізація): 067-«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність    

  

загальна кількість годин – 120  (кредитів ЄКТС - 4); 

аудиторні години - 48 (лекції - 16 , практичні - 16 , семінарські - 0, 

лабораторні - 16 ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Предметом вивчення дисципліни є форми та способи ефективного та раціонального 

управління реалізацією бізнес-проектів. 

Мета дисципліни – формування компетенцій, які дозволяють майбутньому фахівцю  володіти  

сучасними методами проектного управління  та навиками їх  практичного  використання в 

бізнесі.  

Завдання: вивчення засад практичної діяльності керівництва   при реалізації бізнес-проектів, 

специфічних методів та інструментів управління бізнес-проектами, набуття вмінь 

планування, організації та контролю виконання проектів,  опанування  методологією, 

необхідною для успішного управління проектною діяльністю, ознайомлення з можливостями 

та практичним застосуванням  найпоширеніших  програмних засобів з управління проектами.  

 

Результати навчання: 

• знати:  

- різницю між  проектним та функціональним управлінням; 

- сутність бізнес-проекту, його види та структурні елементи; 

- види організації бізнес-проектів, їх переваги та недоліки, умови застосування; 

- сутність процесів планування та зміст плану бізнес-проекту; 

- методологію календарного планування бізнес - проекту; 

- етапність та методи  бюджетування бізнес-проекту, методи розрахунку кошторисної 

вартості;  

- методи планування та організації ресурсного забезпечення бізнес-проекту; 

- зміст, завдання і функції контролю бізнес-проекту; 

- сутність проектних  ризиків, їх види, мету і зміст управління ними;  

- способи зниження та запобігання ризикам; 

- сучасні підходи до управління якістю бізнес-проектів, систему вимог ISO-9000; 

- організацію проведення торгів за бізнес-проектами; 

- підходи до формування і розвитку проектної команди; 

- можливості сучасних програмних засобів управління бізнес-проектами. 

 

• вміти: 

- обґрунтувати необхідність та умови застосування проектного управління; 

- проектувати організаційну структуру виконання бізнес-проекту; 

- володіти навиками структуризації робіт проекту; 

- володіти прийомами календарного планування, зокрема побудовою сіткових діаграм, 

графіків Ганта; 

- володіти прийомами розрахунку ресурсних потреб бізнес-проекту; 



- володіти методологією управління проектом при часових та ресурсних обмеженнях; 

- зібрати і оцінити необхідну інформацію для контролю виконання бізнес-проекту; 

- володіти методикою розрахунку рівня виконання параметрів бізнес-проекту; 

- застосувати метод освоєного обсягу при контролі вартості бізнес-проекту; 

- дати характеристику ризику за допомогою кількісних та якісних показників; 

- обґрунтувати пропозиції до  плану забезпечення якості бізнес-проекту; 

- організовувати проведення торгів за бізнес-проектом; 

- працювати в команді; 

- використовувати інструментарій MS Office Word та Microsoft Project для управління 

параметрами бізнес-проекту. 

 

 

Форма  звітності:  екзамен____________________________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  
 

Назва дисципліни: _______Управління бізнес-процесами ____     Семестр: ___2____ 

 Спеціальність (спеціалізація): № 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»_ 
 

загальна кількість годин - __120____ (кредитів ЄКТС - _4__); 

аудиторні години - __48___ (лекції - _16_ , практичні - _16__ , семінарські - ___, 

лабораторні - _16__  ) 
 

Анотація  навчальної   дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у 

студентів системи знань з теоретичних основ процесного управління, моделювання, аналізу 

та оптимізації бізнес-процесів, ознайомлення з сучасними інструментальними системами для 

моделювання та аналізу процесів підприємства. Завданнями вивчення дисципліни є 

забезпечення теоретичних знань методології і методики реструктуризації підприємств; 

вивчення особливостей вітчизняного та зарубіжного досвіду реструктуризації підприємств; 

формування практичних навичок з проведення реструктуризації кредиторської і дебіторської 

заборгованості з використанням сучасних методів реструктуризації підприємств і компаній. 
 

Результати навчання: 

• знати:  

- теоретичні основи процесного управління; 

- механізм формування бізнес-моделі підприємства; 

- систему бізнес-процесів та основні показники їх оцінки; 

- методи опису та представлення бізнес-процесів; 

- процес документування та оптимізації бізнес-процесів на підприємстві; 

- етапи впровадження процесного підходу на підприємстві; 

- основні поняття, методи і інструменти кількісного і якісного аналізу процесів управління; 

- програмні продукти для моделювання бізнес-процесів. 

- представлення бізнес-процесів на прикладі методології IDEF0; 

- прикладні аспекти SADT-моделювання; 

- основні концепції вдосконалення бізнес-процесів підприємства; 

- особливості проведення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві. 

• вміти: 

- порівнювати функціональний і процесний підходи; 

- використовувати сучасні підходи, методи, інструменти управління; 

- проводити кількісне прогнозування і моделювання управління бізнес-процесами; 

- визначати і формулювати завдання, принципи і стандарти побудови системи внутрішніх 

комунікацій в відповідності зі стратегічними цілями організації; 

- володіти інформаційними технологіями для прогнозування і управління бізнес-

процесами; 

- володіти сучасними інструментальними системами для аналізу бізнес-процесів; 

- моделювати виробничі ситуації з управління процесами і розробляти варіанти рішень; 

- проводити процедуру аудиту процесів. 

 

Форма  звітності:_______________екзамен____________________________ 
                                                                                                                    (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  
 

Назва  дисципліни: _Маркетингові дослідження ринку товарів і послуг    

Семестр: 2 

Спеціальність (спеціалізація): 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"  

    

загальна кількість годин - 120___ (кредитів ЄКТС - 4___);   аудиторні години - _48___ 

(лекції - __16 , практичні - 32___ , семінарські - ___,    лабораторні - ___  ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Метою вивчення дисципліни „Маркетингові дослідження ринку товарів і послуг” є засвоєння 

теоретичних знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу внутрішнього і зовнішнього 

бізнес-середовища підприємств, шляхів і резервів його маркетингового розвитку. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

визначення сутності процесу маркетингового дослідження, маркетингової інформаційної 

системи, забезпечення теоретичних знань методології і методики  проведення маркетингових  

досліджень; вивчення особливостей вітчизняного та зарубіжного досвіду маркетингових 

досліджень; вивчення методів аналізу ринкової ситуації, стану і тенденцій розвитку ринку 

товарів і послуг, потенціалу підприємства і потенціалу ринку в цілому, способів аналізу 

конкурентної боротьби; набуття навичок творчого пошуку резервів удосконалення 

маркетингової діяльності підприємства за результатами досліджень. 

Результати навчання: 

• знати:  

- суть, значення, цілі і  завдання  маркетингового дослідження;  методологічні принципи та 

інструменти; 

- організаційні форми маркетингових досліджень; 

- структуру та алгоритм процесу маркетингових досліджень; 

- сутність, значення та види маркетингової інформації, структуру маркетингової 

інформаційної системи; 

- різні методи та прийоми  збору первинної та  вторинної маркетингової інформації; 

- процедуру організації фокус-групи; критерії відбору до фокус-групи; 

- переваги та недоліки панельного методу досліджень; 

- спеціальні маркетингові дослідні методики: кейс-стаді, ролінгове опитування; хол-

тест, хоум-тест; „mystery  shopping”; 

- роль експериментів у проведенні маркетингових досліджень; 

- методику  проведення тестування ринку товарів і послуг; 

- поняття ринку: потенційного, реального, цільового, ринку проникнення; 

- алгоритм процесу ринкового сегментування; принципи сегментування. 

 

• вміти::  

- розробити анкету і провести опитування;  

- розкрити сутність вибірки, проблеми її формування; розрахувати обсяги вибірки; 

- розрахувати показники місткості ринку товарів і послуг; 

- охарактеризувати основні аспекти дослідження кон’юнктури ринку;  

- розрахувати показники кон’юнктури ринку товарів і послуг, скласти карту оцінки 

кон’юнктури; 

- проаналізувати  вплив макросередовища на маркетинг підприємства і ринкову 

ситуацію в цілому; 



- проаналізувати поведінку споживачів на ринку товарів і послуг; 

- досліджувати конкурентне середовище, конкурентів фірми;  

- оцінити основні підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства; 

- обґрунтувати заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємства; 

- підготувати підсумковий звіт про результати маркетингових досліджень. 

 

Форма  звітності:________екзамен___________________________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  
 

Назва  дисципліни: _Управління ризиками бізнес-структур__            Семестр: _3_ 
 

Спеціальність (спеціалізація): __076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
 

загальна кількість годин - __90____ (кредитів ЄКТС - _3__); 

аудиторні години - __32___ (лекції - __16_ , практичні - _16__ , семінарські - ___, 

лабораторні - ___  ) 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Навчальна дисципліна «Управління ризиками бізнес-структур» полягає у формуванні 

системи теоретичних і практичних знань, умінь і навичок з категорії ризики бізнес-структур 

за для управління ними в умовах ринкової економіки. 

Завдання дисципліни – оволодіння сучасними теоретичними знаннями, методичним 

інструментарієм та практичними навичками з визначення, розпізнання, оцінки ризиків та 

ефективного управління ними у бізнес-структурах. Дисципліна передбачає засвоєння 

практичних навичок та знань з питань раціонального прийняття управлінських рішень в 

умовах ризику та невизначеності,  вироблення креативних управлінських рішень на основі 

пошуку, оброблення та аналізі інформації зовнішнього і внутрішнього середовищ; набуття 

професійних компетентностей щодо напрацювання альтернатив, формування теоретичної та 

методологічної бази, необхідної для вільного володіння сучасними методиками ідентифікації, 

оцінювання та управління ризиками, а також прийняття ефективних управлінських рішень у 

підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності.  

Результати навчання: 

• знати:  

- поняття "ризик" і "невизначеність", історію виникнення теорії ризиків і її розвиток;  

- класифікувати види ризиків за причинами їх виникнення, підбирати методи кількісної 

оцінки, прийнятні для кожного з видів; 

- напрацювати альтернативи прийняття управлінських рішень в умовах ризику і 

невизначеності; 

- фактори і показники оцінки ризикових ситуацій у бізнесі, прийоми і методи аналізу ризиків; 

- врахувати позитивний ефект впливу ризику на господарські процеси підприємства; 

- приймати рішення щодо управління ризиком конкретного підприємства та його 

структурних підрозділів; 

- обирати оптимальні інструменти зниження ризику; 

- виробляти та раціонально приймати управлінські рішення в умовах ризику та 

невизначеності; 

- будувати інтегровані організаційні структури управління ризиком на сучасних 

підприємствах та їх оптимізація; 

- ефективно управляти діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва;  

- інтерпретувати та критично оцінювати результати досліджень з метою прийняття 

оптимальних управлінських рішень; 

- застосовувати методичні підходи щодо здобуття підприємством конкурентних переваг за 

рахунок прийняття ризику. 

 

• вміти: 

- застосовувати кількісні та якісні методи аналізу ризиків в залежності від конкретної 

ситуації;  



- проводити збір, систематизацію інформації про діяльність підприємства в умовах 

невизначеності та ризиків; 

- виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення; 

- здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінку ризику; 

- використовувати методи обробки, узагальнення та аналізу отриманої інформації для 

прийняття управлінських рішень;  

- вирішувати проблемні питання і нестандартні ситуації у підприємницькій діяльності в 

умовах невизначеності та ризиків; 

- оцінювати ризики господарської діяльності підприємства; 

- розробляти та обґрунтовувати ефективні рішення на альтернативній основі; 

- застосовувати  стратегічний  аналіз та прогнозування показників ризику при розробці та 

реалізації стратегії розвитку підприємства; 

- виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, критично оцінювати явища та 

процеси у сфері підприємництва; 

- управляти ризиками; 

- регулювати ступінь ризику через самострахування, диверсифікацію, компенсацію, 

уникнення та оптимізації обраних методів впливу. 

 

 

Форма  звітності:_______екзамен________________________ 
                                                                          (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

  



О П И С     Н А В Ч А Л Ь Н О Ї      Д И С Ц И П Л І Н И  
 

Назва  дисципліни:   Управління розвитком бізнесу    Семестр:  IIІ  

 

 Спеціальність (спеціалізація):  076 – «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  
 

загальна кількість годин -  90 (кредитів ЄКТС -  3)  

аудиторні години -    32  (лекції -   16 , практичні -   16 , семінарські -  , 

лабораторні -  ) 

 

Анотація навчальної дисципліни:  

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління розвитком бізнесу» є формування 

знань і навичок управління сталим розвитком бізнесу в умовах сучасних та майбутніх 

викликів. Основними завданнями викладання дисципліни є забезпечення поглибленого 

науково-практичного опанування новітніх підходів до управління формуванням, розвитком 

та конкурентоспроможністю потенціалу розвитку бізнесу, результативністю використання 

явного та неявного потенціалу зростання за сучасними соціально-економічними критеріями, 

у тому числі за критерієм ринкової вартості підприємства. 

 

Результати навчання: 

• знати:  

- основні положення теоретичних концепцій стратегічного управління підприємством  

- концепцію управління ринковим потенціалом успіху підприємства та її складові  

- способи формулювання та закріплення візії у підприємстві 

- методи оцінювання потенціалу конкурентоспроможності підприємства 

- чинники підвищення конкурентоспроможності потенціалу успіху підприємства 

- етапи формування програми зростання підприємства 

- зміст короткострокових та довгострокових стратегій зростання підприємства 

- етапи формування короткострокової стратегії зростання підприємства 

- напрямки інноваційного зростання підприємства  

- складові нематеріального капіталу підприємства 

- концепцію формування стратегічного нематеріального капіталу підприємства 

- концепцію управління інтелектуальною власністю підприємства 

- особливості формування інноваційної культури підприємства 

- складові системи управління знаннями на підприємстві 

- модель управління портфелем патентів 

- концепцію управління брендом 

- сучасні підходи щодо використання та розвитку потенціалу працівників 

- систему показників для оцінювання розвитку відносин зі споживачами 

- концепцію підвищення ефективності операційної діяльності підприємства 

- критерії оцінювання продуктивності діючих процесів 

- інструменти забезпечення якості та продуктивності нових процесів 

- шляхи оптимізації структури майна та капіталу підприємства 

- критерії оцінювання потенціалу ефективності організаційної структури управління 

підприємством  

- сучасні форми управління підприємством у ринковому середовищі 

- складові бізнес-моделі підприємства 



 

• вміти: 

- обґрунтувати напрямки розвитку бізнесу урахуванням потреб та особливостей національної 

економіки 

- оцінити стан, динаміку, ефективність використання потенціалу зростання підприємства та 

обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування 

- провести STEP-аналіз, SWOT-аналіз, PIMS-аналіз, аналіз конкурентів, аналіз споживачів, 

різні види портфоліо-аналізу 

- оцінити тенденції розвитку зовнішнього середовища підприємства та сформулювати 

пріоритети  

- оцінити потенціал конкурентоспроможності підприємства 

- оцінити потенціал успіху візії 

- розрахувати показники ефективності діяльності підприємства та показники , ефективного 

використання ресурсів 

- показники ефективності використання трудових ресурсів підприємства  

- оцінити трудовий потенціал підприємства 

- проаналізувати зміну структури балансу 

- здійснити горизонтальний та вертикальний аналіз балансу 

- визначити задоволеність та відданість споживачів  

- ідентифікувати кризові явища на підприємстві 

- визначити інноваційний потенціал підприємства 

- оцінити ефективність діючої структури управління підприємством 

- здійснити інтегральну оцінку потенціалу зростання підприємства 

- описати бізнес-модель підприємства за ключовими критеріями 

 

 

Форма  звітності:     екзамен    
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:     ____українська____    

 

 

 

  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни: _Методологія наукових досліджень у підприємництві, 

торгівлі та біржовій діяльності_____     _______________ Семестр: ___3____ 

 

Спеціальність (спеціалізація): ___076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

загальна кількість годин - ___90___ (кредитів ЄКТС - _3__); 

аудиторні години - _32_ (лекції - _16__ , практичні - _16__ , семінарські - ___, 

лабораторні - ___  ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни: Навчальна дисципліна "Методологія наукових 

досліджень у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності" спрямована на формування у 

студентів наукового світогляду, цілісного уявлення про методологію наукового дослідження 

та навичок практичного застосування конкретних методів наукового пошуку у професійній 

діяльності. Завданням дисципліни є поглиблення й розширення теоретичних і практичних 

знань в частині здійснення наукових досліджень у підприємництві, торгівлі та біржовій 

діяльності; набуття уміння застосовувати знання з методології наукових досліджень при 

вирішенні конкретних практичних завдань; напрацювати уміння використовувати теоретичні 

положення з наукових досліджень для успішного розв`язання поставлених прикладних 

проблем, вміти користуватися науковим апаратом. Методологія наукових досліджень є 

шляхом і способом пізнання, логічною організацією досліджень щодо визначення мети, 

об’єкта і предмета дослідження, принципів, підходів і напрямів його проведення, вибору 

засобів та методів, за допомогою яких досягається найкращий результат, зокрема в сфері 

економіки і управління. Сучасний фахівець повинен мати не тільки глибоку професійну 

підготовку, а й певний обсяг знань у галузі наукових досліджень, що передбачає засвоєння 

методологічних засад наукової праці, уміння збирати і опрацьовувати інформацію, 

аналізувати одержані результати. 

Результати навчання: 

• знати:  

- методологію наукових досліджень у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності;  

- сучасні наукові досягнення у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності на мікро- та 

макрорівнях;  

- порядок використання загальнонаукових методів теоретичного узагальнення та 

специфічних методів економічних досліджень;  

- порядок організації наукових досліджень у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності 

та особливості її інформаційного забезпечення;  

- процес і підходи до обробки теоретичної та практичної інформації;  

- закони пізнання та їхню роль у науковому дослідженні;  

- методи аналізу і побудови наукових теорій у прикладних науках;  

- методи інформаційно-економічного обґрунтування прийняття управлінських рішень;  

- технології наукової творчості в інформаційній економіці;  

- організацію і планування науково-дослідної роботи. 

 

• вміти: 

- застосовувати знання з методології та організації наукових досліджень при вирішенні 

конкретних практичних завдань; 



- використовувати теоретичні положення з наукових досліджень для розв`язання поставлених 

прикладних проблем;  

- користуватися науковим апаратом при написанні наукових робіт та представленні 

отриманих наукових результатів; 

- розпізнавати проблеми, спричинені дією основних ситуаційних факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища функціонування підприємства; 

- обґрунтовувати актуальність наукового дослідження за обраною темою; 

- формулювати мету, завдання, предмет та об’єкт наукового дослідження; 

- визначати первинні елементи наукової новизни за проведеним науковим дослідженням. 

- висувати і перевіряти наукові гіпотези; 

- визначити шляхи вирішення економічних та управлінських проблем на засадах наукових 

принципів та підходів;  

- здійснювати науковий опис об’єкта дослідження; 

- обґрунтовувати методи дослідження, якісного і кількісного аналізу;  

- оцінювати результати наукового дослідження; 

- використовувати знання з методології наукових досліджень у процесі підготовки 

кваліфікаційної магістерської роботи. 

 

 

Форма  звітності:__________залік____________________ 
                                                                        (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

  



ТЕМАТИКА 

курсових робіт нормативних дисциплін на 2016-2017 н.р. 

для студентів групи ЕкпМ – 11 

Спеціальність (спеціалізація): ___076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

1. Формування фінансової структури підприємства. 

2. Управління оборотним капіталом підприємства. 

3. Управління інвестиційним портфелем підприємства. 

4. Контролінг як інструмент управління підприємством. 

5. Власний капітал підприємства та джерела його фінансування. 

6. Ефективність використання оборотних коштів підприємства. 

7. Управління запасами підприємства. 

8. Бенчмаркінгові інструменти фінансової діагностики підприємства. 

9. Особливості дивідендної політики підприємства. 

10. Системи економічного управління підприємством. 

11. Удосконалення процесу економічного управління підприємством на основі 

впровадження системи бюджетування. 

12. Комплексна оцінка бюджетування на підприємстві. 

13. Особливості бюджетного контролю на підприємстві. 

14. Технологія формування бюджету доходів і витрат на підприємстві. 

15. Технологія розробки річного бюджету на підприємстві. 

16. Структура і послідовність розробки операційних бюджетів на виробничому 

підприємстві. 

17. Процес розробки системи бюджетування на малих підприємствах. 

18. Ефективність  управління  грошовими  потоками підприємства. 

19. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем підприємства. 

20. Фінансова стратегія як основа фінансового менеджменту. 

21. Фінансова стратегія в системі управління активами підприємства. 

22. Управління грошовими потоками на підприємстві. 

23. Формування структури капіталу підприємства. 

24. Прогнозування фінансового стану підприємства. 

25. Діагностика фінансового стану підприємства. 

26. Процесний підхід як механізм удосконалення економічного управління 

підприємством. 

27. Формування бізнес-процесів на промисловому підприємстві. 

28. Розробка та впровадження системи збалансованих показників як засобу економічного 

управління підприємством. 

29. Інвестиційна стратегія в економічному управлінні розвитком підприємства. 

30. СVP-аналіз як інструмент управління фінансовою діяльністю підприємства. 

  



Бази проходження виробничої практики студентів 1 курсу магістратури  

Спеціальність: ___076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Департамент економічного розвитку Львівської міської ради 

Відділ підприємництва та промисловість департаменту економічної політики Львівської ОДА 

ДП  «Центр підтримки бізнесу «НюБізнет»» 

ТОВ «Європейський парк» 

Філія Західного головного регіонального відділення ПАТ КБ «Приватбанк» 

ТзОВ ВКФ «Іскра» 

ВПУ «Західвуглепостач» ДП «Львіввугілля» 

Філія НТКУ «Львівська регіональна дирекція» 

ТзОВ ТД «Горянка» 

ТзОВ  «Оптімал Трейд» 

ТзОВ «Манеко» 

ТзОВ  «Мелан Львів»» 

ПП «Час-Пік» 

ТзОВ «Рост-Слава» 

Червоноградська філія ДП «Львівстандартметрологія» 

ТзОВ “ТІКЕТС АССЕТС КОМПАНІ” 

ПП “Тестіма” 

ТзОВ “Крапет ЛТД” 

ПП “Моребіс LV” 

ПрАТ “Концерн Хлібпром” 

ТзОВ “Хліб-Трейд” 

ДП “ЕЛЕКТРОНІКА” АТ “ЕЛЕКТРОНІКА” 

ТзОВ “Ді.Ві.Ес” 

ТзОВ “Віксус” 

ТОВ “Виноробна компанія Шато “Чизай” 

ТзОВ “Самбірська птахофабрика” 

ТзОВ «КПП Центр» 

ТзОВ «ТД «Новгородські сири» 

ТзОВ «Нео Стандарт Груп» 

ТзОВ «Об’єднана мода України» 

ТзОВ «Самбірська ГРОД» 

ТзОВ «Драйбуд» 

ПАТ Львівський електроламповий завод «Іскра» 

ВП «Шахта «Степова»» ДП «Львіввугілля» 

ТзОВ «І.М.М.» 

ТзОВ «Нектар» 

ПП «Делім» 

ТзОВ «Зірка» 

Фермерське господарство «Елітфрукт» 

ПАТ «Житомирський маслозавод» 

ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега» 

ТзОВ «Константа Л.Т.Д» 

Філія Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» 

ТзОВ «ХЕММЕЛЬ-Україна» 

ТОВ «Дана-Шацьк» 

ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 



Бази проходження виробничої (переддипломної)  практики студентів магістратури  

Спеціальність: ___076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Департамент економічного розвитку Львівської міської ради 

Відділ підприємництва та промисловість департаменту економічної політики Львівської ОДА 

ДП  «Центр підтримки бізнесу «НюБізнет»» 

ТОВ «Європейський парк» 

Філія Західного головного регіонального відділення ПАТ КБ «Приватбанк» 

ТзОВ ВКФ «Іскра» 

ВПУ «Західвуглепостач» ДП «Львіввугілля» 

Філія НТКУ «Львівська регіональна дирекція» 

ТзОВ ТД «Горянка» 

ТзОВ  «Оптімал Трейд» 

ТзОВ «Манеко» 

ТзОВ  «Мелан Львів»» 

ПП «Час-Пік» 

ТзОВ «Рост-Слава» 

Червоноградська філія ДП «Львівстандартметрологія» 

ТзОВ “ТІКЕТС АССЕТС КОМПАНІ” 

ПП “Тестіма” 

ТзОВ “Крапет ЛТД” 

ПП “Моребіс LV” 

ПрАТ “Концерн Хлібпром” 

ТзОВ “Хліб-Трейд” 

ДП “ЕЛЕКТРОНІКА” АТ “ЕЛЕКТРОНІКА” 

ТзОВ “Ді.Ві.Ес” 

ТзОВ “Віксус” 

ТОВ “Виноробна компанія Шато “Чизай” 

ТзОВ “Самбірська птахофабрика” 

ТзОВ «КПП Центр» 

ТзОВ «ТД «Новгородські сири» 

ТзОВ «Нео Стандарт Груп» 

ТзОВ «Об’єднана мода України» 

ТзОВ «Самбірська ГРОД» 

ТзОВ «Драйбуд» 

ПАТ Львівський електроламповий завод «Іскра» 

ВП «Шахта «Степова»» ДП «Львіввугілля» 

ТзОВ «І.М.М.» 

ТзОВ «Нектар» 

ПП «Делім» 

ТзОВ «Зірка» 

Фермерське господарство «Елітфрукт» 

ПАТ «Житомирський маслозавод» 

ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега» 

ТзОВ «Константа Л.Т.Д» 

Філія Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» 

ТзОВ «ХЕММЕЛЬ-Україна» 

ТОВ «Дана-Шацьк» 

ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 



Т Е М А Т И К А 

кваліфікаційних (магістерських) робіт студентів магістратури спеціальності  

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

 

1. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу. 

2. Інтернет-маркетинг як інструмент підвищення ефективності бізнесу 

3. Аналіз структури та динаміка кредитного портфеля банку 

4. Особливості ціноутворення на продукцію торговельного підприємства 

5. Підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємства за 

результатами його діагностики 

6. Організаційно-економічний механізм брокерської діяльності на фондовому ринку 

7. Маркетингова оцінка ринку туристичних послуг України 

8. Особливості формування операційних бюджетів на виробничому підприємстві 

9. Прогнозування ринкових ризиків в управлінні фінансовою установою 

10. Управління ціновою політикою промислового підприємства 

11. Регулювання продовольчих ринків України 

12. Оптимізація управління бізнес-процесами на основі аутсорсингу 

13. Розвиток франчайзингу в ресторанному бізнесі 

14. Механізм ціноутворення та його вплив на зміцнення конкурентоспроможності 

підприємства 

15. Організація стимулювання продажу товарів на підприємстві 

16. Комерційний ризик підприємства та шляхи його скорочення 

17. Механізм формування та оцінка інвестиційного портфеля підприємства 

18. Управління власним капіталом підприємства 

19. Управління оборотним капіталом та оцінка його впливу на фінансовий стан 

підприємства 

20. Фінансовий механізм стимулювання інноваційної діяльності підприємства 

21. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства 

22. Аналітичне забезпечення фінансового планування на підприємстві 

23. Стратегічний потенціал ІТ-галузі (іншої галузі) в Україні 

24. Системи мотивації на підприємствах ІТ-галузі 

25. Інноваційний потенціал підприємств галузі машинобудування (іншої галузі) в Україні 

26. Оцінка інвестиційної привабливості (галузі, регіону) та шляхи її покращення 

27. Аналіз потенціалу конкурентоздатності підприємств малого бізнесу у Львівській 

області (може бути підприємств ... галузі) 

28. Особливості формування та розвиток бізнес-моделей підприємств під впливом ІКТ 

29. Альтернативні форми фінансування підприємств малого бізнесу в інформаційну епоху 

30. Стан та перспективи розвитку сучасних організаційних форм інноваційного 

підприємництва в Україні 

31. Підвищення виробничого потенціалу підприємств за рахунок процесно-орієнтованої 

системи управління. 

32. Шляхи підвищення ділової активності підприємств  

33. Перспективи формування інтелектуального капіталу в Україні 

34. Економічний механізм забезпечення прибутковості підприємства в конкурентних 

умовах 

35. Особливості фінансово-господарської діяльності підприємств житлово-комунальної 

сфери  

36. Вплив маркетингової стратегії на ефективність ресторанного бізнесу 



37. Підвищення ефективності управління грошовими коштами підприємства 

38. Шляхи підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства в сучасних 

умовах 

39. Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства 

40. Планування виробництва промислової продукції на основі маркетингових досліджень 

41. Організація антикризового управління підприємством  

42. Роль маркетингових стратегій у діяльності торговельних підприємств 

43. Управління конкурентними перевагами підприємства 

44. Формування портфеля заходів санації підприємства в системі антикризового 

управління підприємством 

45. Ефективна система корпоративного управління як ключова конкурентна перевага 

46. Ефективність логістичного сервісу підприємств сфери послуг (торгівлі) 

47. Фінансовий механізм реструктуризації підприємства 

48. Особливості митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

49. Мотиваційний механізм стимулювання праці на підприємстві 

50. Управління дебіторською заборгованістю підприємства 

51. Управління кредиторською заборгованістю підприємства 

52. Оцінка економічної діяльності торговельного підприємства та виявлення резервів її 

нарощення  

53. Особливості діяльності суб’єктів фондового ринку в умовах кризи 

54. Діагностика і управління персоналом підприємства  

55. Корпоративна відповідальність в системі підприємницької діяльності 

56. Соціальна відповідальність бізнесу 

57. Електронна комерція в системі збутової діяльності підприємства 

58. Управління іміджем підприємства 

59. Соціальний капітал підприємства 

60. Управління професійним розвитком персоналу підприємства. 

61. Розробка ділового проекту з організації підприємницької діяльності. 

62. Маркетинговий комплекс підприємства та напрями його удосконалення. 

  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  
 

Назва  дисципліни: __         Соціальна відповідальність бізнесу_         Семестр: 1 

 

 Спеціальність (спеціалізація): 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

 

загальна кількість годин –  90  (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 32  (лекції - 16 , практичні - 16 , семінарські - ___, 

лабораторні - ___  ) 

 

Анотація навчальної дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальна 

відповідальність бізнесу» є формування у студентів базових знань теорії та практики з питань 

соціальної відповідальності бізнесу і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що 

забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки не лише у сфері управління та 

бізнесу, але в сучасному суспільстві загалом.  

 

Результати навчання: 

• знати:  

- загальні поняття та підходи до формування принципів соціальної відповідальності 

бізнесу; 

- концепції, моделі та рівні соціальної відповідальності бізнесу;  

- особливості соціальної відповідальності бізнесу у різних типах корпоративної культури;  

- нормативно-правові та етичні засади розвитку соціальної відповідальності бізнесу у 

світовій практиці та в Україні; 

- критерії, показники та методики оцінювання соціальної відповідальності бізнесу; 

- місце соціальної  відповідальності бізнесу в управлінні організацією; 

- сутність, складові та пріоритети розвитку соціально-відповідальної політики управління 

персоналом; 

- екологічні аспекти соціальної відповідальності бізнесу та їх нормативно-правове 

регулювання у соціальному партнерстві. 

 

• вміти: 

 

- збирати й аналізувати інформацію з соціальної відповідальності бізнесу для прийняття 

рішень і формування пропозицій до програм розвитку організації;  

- здійснювати моніторинг соціальної відповідальності бізнесу; 

- оцінювати ефективність соціальної відповідальності бізнесу;  

- формувати ефективні стратегії взаємодії роботодавців з персоналом та усіма 

зацікавленими сторонами на засадах соціальної відповідальності та партнерства;  

- розробляти етичні кодекси організацій, фахівців різних професій; 

- опрацьовувати різноманітні джерела інформації щодо соціальної відповідальності бізнесу, 

формувати власну точку зору, робити висновки та приймати виважені рішення в умовах 

соціального діалогу та партнерства. 

 

Форма  звітності: ____________________залік_________________ 
                                                                                                         (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  
 

Назва  дисципліни: __Психологія управління і конфліктологія___Семестр: __1___ 
 

 Спеціальність (спеціалізація):   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
  

загальна кількість годин - _90__ (кредитів ЄКТС - _3_); аудиторні години – 32  (лекції - 

_16_ , практичні - 16 , семінарські - __,   лабораторні - __  ) 
 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів базових знань стосовно теорії  та  

практики  психології управління і  набуття ними відповідних  професійних компетенцій, що 

забезпечують реалізацію прикладних завдань з управління конфліктними ситуаціями в 

системі виробничих відносин.  

Завдання: 

- чітко уявляти місце та призначення психології управління в системі соціального знання; 

- розглянути  основні концептуальні поняття, теорії та парадигми, якими оперує 

конфліктологія;  

- розкрити місце управління конфліктами в структурній будові підприємства і суспільства; 

- спонукати  до глибшого проникнення у соціальні і соціально-психологічні процеси 

управлінського характеру; 

- практичне використання набутих знань студентами у реальних соціоприкладних ситуаціях, 

що передбачають залучення знань в царині управління конфліктами різного спрямування. 

Результати навчання: 

● знати:  

- предметне поле психології управління; об’єкт і предмет конфліктології, її структуру, 

методи, функції та зв'язок з іншими науками;  

- трактування поняття конфлікт, його функції, межі та структурні характеристики, основи 

динаміки процесу розвитку конфлікту; 

- вміти розмежовувати мікро- і макропсихологічні  процеси конструктивного та 

деструктивного характеру з метою управління;  

- показники та індикатори, що визначають управлінські процеси на основі поглибленого 

психологічного аналізу; 

- вимоги до методів, що дозволяють діагностувати внутрішногрупові та міжгрупові 

конфліктні взаємодії.  

- стратегії і тактики взаємодії у конфліктній ситуації, різновиди психологічних впливів у 

конфлікті, моделі розвитку міжособової конфліктної ситуації; 

- прийоми і методи профілактики конфліктів в організації. 

● вміти: 

- продуктивно оперувати набутою інформацією при аналізі та управлінні соціально-

психологічними процесами у виробничій групі (організації);  

- будувати і відстоювати власну точку зору при реалізації власного дослідження з 

використанням набутих методів та розглянутих у межах курсу концептуальних підходів;  

- знаходити логічний зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, що безпосередньо дотичні 

до управлінських та конфліктологічних проблем;  

- розробляти практичні рекомендації стосовно управління конфліктами у виробничому 

середовищі. 
 

Форма  звітності:_______________залік______________ 
                                                                                         (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська ___________                          



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни: ___Професійна іноземна мова     _________ Семестр: __1______ 

 

 Спеціальність (спеціалізація):   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

загальна кількість годин - __90____ (кредитів ЄКТС - _3__); 

аудиторні години - _32_ (лекції – 16, практичні - _16_ , самост. робота - 58) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Мета вибіркової дисципліни полягає в оволодінні магістрами англійською мовою за 

професійним спрямуванням як засобом спілкування в соціально-діловій та професійній 

сферах; розвитку міжкультурної англомовної комунікативної компетентності студентів, що 

забезпечує вільне володіння всіма видами мовленнєвої діяльності у професійному 

спілкуванні. 

 

Результати навчання: 

● знати:  

граматичні структури та мовленнєві моделі, притаманні сфері фахової комунікації;  правила 

міжособистісної та міжкультурної комунікації; діловий етикет у сфері фахової комунікації 

тощо.  

● вміти: 

сприймати на слух і розуміти  монологічне та полілогічне мовлення в межах сфери ділового 

спілкування, а також на теми, що представляють  загальний інтерес у світі економіки; читати 

незнайомі тексти фахової тематики (документи, статті з журналів, інструкції, рекламні 

оголошення) і розуміти тексти автентичної науково-популярної та фахової літератури; 

коментувати прочитані та прослухані тексти, переглянуті відеосюжети з використанням 

нових лексичних одиниць; брати участь у дискусіях та зустрічах у професійній сфері; давати 

пояснення, робити оголошення, описувати явища у галузі власної спеціалізації; долучатися 

до дискусій та переговорів, допомагати вирішувати проблеми і конфлікти по’вязані з 

професійною діяльністю; аргументувати та обґрунтовувати свою  точку зору, дотримуючись 

відповідних лінгвокультурних норм мовленнєвої поведінки; писати різні види повідомлень 

(резюме, есе, анотації до прочитаного тексту, оголошення, рекламні тексти, реферати на 

запропоновані теми у рамках програмового матеріалу) тощо. 

 

Форма  звітності:           залік  
                                                                                                             

Мова вивчення:        ____англійська ___________                           



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни: Європейська торговельна політика  Семестр: ___1___ 

 

 Спеціальність (спеціалізація):   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність_  

 

загальна кількість годин - __90____ (кредитів ЄКТС - _3__); аудиторні години - _32_ 

(лекції - _16_ , практичні - _16_ , семінарські - __,   лабораторні - __  ) 

 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Курс розкриває суть та перспективи торговельної політики з ЄС, доступ товарів на 

європейський ринок та засоби захисту торгівлі в межах ЄС. Проводиться аналіз торговельно-

економічних процесів внаслідок вступу в дію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Визначаються умови торгівлі з країнами ЄС та пояснюються вигоди від участі в державних 

закупівлях в ЄС для вітчизняних підприємців. Розкривається соціально-економічний ефект 

поширення державно-приватного партнерства та соціального підприємництва в країнах  ЄС. 

Акцентується увага на необхідному маркуванні та сертифікації продукції для експорту 

продукції в ЄС. 

 

Результати навчання: 

знати:  

закономірності та особливості формування європейського ринкового середовища; 

конкурентні переваги національного виробника та умови виходу на європейський ринок; 

механізми впливу торговельних процесів на членство України в ЄС. 

вміти: 

вибирати та системно аналізувати інформацію у сфері європейських економічних 

кон'юнктурних досліджень; 

складати кон'юнктурні огляди товарних ринків ЄС; 

використовувати здобуту інформацію у прийнятті обґрунтованих управлінських рішень при 

здійсненні зовнішньоекономічних операцій на європейському ринку товарів та послуг і 

розробці механізмів торговельної політики; 

визначати національні конкурентні переваги та оцінювати можливі вигоди та збитки від 

міжнародної торгівлі з ЄС; 

визначати пріоритетні міжнародні економічні зв'язки й альтернативні напрями їх розвитку. 

 

Форма  звітності:__________________залік_________________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська ___________                          

  

  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни: Назва  дисципліни:     Підприємництво у сфері послуг 

 Семестр:  1 

 

 Спеціальність (спеціалізація): № 076  Підприємництво, торгівлі і біржова діяльність  

  

загальна кількість годин – 90  (кредитів ЄКТС - 3); аудиторні години – 32 (лекції - 16 , 

практичні - 16 , семінарські - ___, лабораторні - ___  ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

 

Метою вивчення дисципліни «Підприємництво у сфері послуг»  є формування у студентів 

спеціальних теоретичних знань та практичних навичок з питань створення підприємництва в 

сфері послуг, дослідження його видів, середовища функціонування, стратегічного 

планування, управління та шляхів розвитку в сучасних умовах. 

Основними завданнями дисципліни є:  вивчення теоретичних основ сфери послуг у сучасній 

економічній системі; дослідження сутності ринку послуг України; характеристика основних 

видів послуг; оволодіння знаннями з організації діяльності та управління підприємствами у 

сфері послуг; дослідження маркетингу та оподаткування сфери послуг; вивчення управління 

персоналом зайнятим у сфері послуг; дослідження культури сервісного підприємства; 

набуття навичок самостійного, творчого використання теоретичних знань у практичній 

діяльності. 

 

Результати навчання: 

знати:  

- особливості послуг як специфічного виду товару; 

-  класифікацію та характеристику основних видів послуг; 

- економіко-правове регулювання діяльності у сфері послуг; 

- особливості менеджменту та маркетингу сфери послуг; 

- сутність організаційної культури сервісного підприємства; 

- особливості розвитку різних видів підприємництва сфери послуг в Україні. 

вміти: 

-  організовувати процес управління підприємництвом у сфері послуг;  

- приймати господарські рішення згідно з чинним законодавством; 

- здійснювати стратегічне і тактичне планування діяльності у сфері послуг; 

- застосовувати сучасні підходи до управління персоналом зайнятим у сфері послуг; 

- оцінювати зовнішнє середовище функціонування підприємства  сфери послуг; 

- будувати взаємовідносини підприємств з різними контрагентами ринку; 

  -  обґрунтовувати стратегію поведінки на ринку та визначати шляхи розвитку підприємства 

у сфері послуг. 

 

Форма  звітності:_________________залік__________________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

  

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  



 

Назва  дисципліни: __Бізнес-діагностика __          Семестр: _1___ 

 

Спеціальність (спеціалізація): 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

 

загальна кількість годин - __90____ (кредитів ЄКТС - _3_); аудиторні години - __32___ 

(лекції - _16_ , практичні -    16_ , семінарські - ___, лабораторні - ___  ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Основною метою дисципліни є надання студентам знань про особливості використання 

різноманітного методологічного апарату та інструментарію для з’ясування стану під-

приємства в ринковому середовищі та опрацювання комплексу заходів, спрямованих на 

покращення цього стану. 

Під час викладання дисципліни вирішуються завдання: 

- вивчення, узагальнення і систематизація теоретико-методологічних аспектів здійснення 

діагностики бізнесу і підприємств в Україні,  

- розгляд особливостей виробничо-господарської діяльності вітчизняних підприємств, а 

також обґрунтування передумов і факторів, що становлять істотний вплив на внутрішній 

економічний механізм кожного підприємства та бізнесу загалом,  

- узагальнення та систематизація знань в галузі оволодіння навичками здійснення бізнес-

діагностики за різними напрямками для забезпечення ефективного управління 

підприємством,  

- формування навиків з підготовки і обґрунтування конкретних практичних заходів для 

підвищення ефективності діяльності підприємства в конкурентних умовах 

господарювання 

 

Результати навчання: 

знати:  

- сутність і завдання бізнес-діагностики підприємства; 

- види бізнес-діагностики; 

- характеристику інструментів бізнес-діагностики; 

- загальні методичні підходи до бізнес-діагностики; 

- особливості організації управлінської діагностики підприємства; 

- процедуру організації проведення бізнес-діагностики; 

- сутність ефективного моделювання управління підприємством; 

- систему показників оцінки ефективності управління підприємством; 

- діагностику підприємства при антикризовому управлінні; 

- роль та місце діагностики корпоративної культури в системі бізнес-діагностики 

підприємства; 

- сутність діагностики ринкового середовища підприємства; 

- зміст діагностики рівня конкуренції в мікросередовищі підприємства; 

- методики діагностики конкурентоспроможності підприємства і його продукції; 

- особливості формування стратегічної позиції підприємства на ринку; 

- сутність матричну діагностика портфеля стратегічної зони господарювання (СЗГ) 

підприємства; 

- порядок керування набором СЗГ за результатами діагностики; 

- особливості застосування різних видів аналізу для визначення конкурентної стратегії 

підприємства на ринку; 



- загальні основи діагностики ризиків підприємства; 

- методологію аналізу ризиків при прийнятті управлінських рішень; 

- сутність діагностики майна і ринкової цінності підприємства; 

- правові основи ринкової оцінки підприємства та його майна; 

- зміст методології підходів до оцінки підприємства (бізнесу); 

- сутність, зміст та основні завдання діагностики виробничої системи підприємства; 

- порядок діагностики виробничої програми підприємства та її ресурсного 

забезпечення; 

- зміст поняття фінансової діагностики, її мету і завдання; 

- основні фінансові проблеми підприємства; 

- сутність інформаційного забезпечення фінансової діагностики підприємства; 

- методологічні основи фінансової діагностики підприємства; 

- особливості різних систем фінансового аналізу підприємства; 

- сутність, зміст та основні завдання діагностики економічної безпеки підприємства; 

- процедуру організації проведення діагностики та оцінки рівня економічної безпеки 

підприємства; 

- роль бізнес-розвідки у діагностиці економічної безпеки підприємства 

 

вміти: 

- збирати, систематизувати та аналізувати внутрішню і зовнішню інформацію про 

підприємство та бізнес загалом; 

- оцінити ефективність управління підприємством та бізнесом; 

- провести діагностику чинників впливу на формування корпоративної культури 

підприємства; 

- оцінити корпоративну культуру підприємства;. 

- діагностувати конкурентоспроможність продукції підприємства; 

- діагностувати конкурентоспроможність підприємства на ринку; 

- застосовувати матричну діагностика портфеля стратегічної зони господарювання 

(СЗГ) підприємства; 

- визначати конкурентну стратегію підприємства на ринку; 

- оцінювати ризики при проведенні економічної діагностики; 

- здійснювати діагностику майна і ринкової цінності підприємства; 

- здійснювати діагностику  

- виробничої програми підприємства та її ресурсного забезпечення; 

- оцінити ефективність виробничого потенціалу підприємства; 

- аналізувати фінансову звітність підприємства з використанням фінансових 

коефіцієнтів; 

- здійснювати діагностику економічної безпеки підприємства 

 

 

Форма  звітності:________залік___________________________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  
 

Назва  дисципліни: __Фінансовий моніторинг бізнесу __ Семестр: _1___ 

 

 Спеціальність (спеціалізація):  076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

 

загальна кількість годин - __90____ (кредитів ЄКТС - _3_); аудиторні години - __32___ 

(лекції - _16_ , практичні -    16_ , семінарські - ___, лабораторні - ___  ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Дана дисципліна дозволяє розвинути комплекс професійних здібностей майбутніх фахівців у 

вирішенні практичних завдань щодо забезпечення фінансово-економічної ефективності 

бізнесу, безпеки реальних бізнес-процесів, запобігання кризового стану, досягнення 

операційних та стратегічних цілей сучасних підприємств за допомогою спеціального 

інструментарію фінансового моніторингу. Цей інструментарій дозволяє здійснити виявлення 

у ході фінансового моніторингу бізнес-процесів проблем та загроз діяльності, провести аналіз 

та забезпечити контроль фінансово-економічних загроз та втрат бізнесу. 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців 

компетентностей з ідентифікації загроз фінансово- економічній діяльності бізнесу та 

застосування для цього аналітичного інструментарію фінансового моніторингу.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

- засвоєння основних принципів фінансового моніторингу діяльності та розвитку бізнесу; 

- оволодіння методами та інструментами фінансового моніторингу; 

- запобігання фінансово-економічним загрозам та ризикам функціонування бізнесу у ході 

проведення фінансового моніторингу. 

 

Результати навчання: 

знати:  

• завдання фінансового моніторингу, способи та прийоми його здійснення; 

• теоретичні засади моніторингу фінансово-економічних загроз для бізнесу, мотиви 

їхнього виникнення та шляхи упередження і усунення; 

• методи фінансового моніторингу;  

• інструменти фінансового моніторингу;  

• результуючі показники фінансового моніторингу бізнесу; 

вміти: 

• ідентифікувати існуючі фінансово-економічні загрози функціонуванню бізнесу на 

різних рівнях управління бізнесом;  

• здійснювати фінансовий моніторинг бізнес-процесів та вирішувати задачі фінансового 

прогнозування ризиків для бізнес-операцій; 

• здійснювати аналіз відмонітореної інформації про зовнішнє середовище бізнесу та 

аналізувати фінансово-економічну ефективність здійснення окремих бізнес-операцій;  

• застосовувати інструментарій конкурентного аналізу в системі фінансового 

моніторингу бізнесу. 

 

Форма  звітності:________залік___________________________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И 
 

Назва  дисципліни:   Корпоративне управління           Семестр:  II 

 

 Спеціальність (спеціалізація): 076 "Підприємство, торгівля та біржова діяльність" 

  

загальна кількість годин – 90  (кредитів ЄКТС - 3); аудиторні години – 32 (лекції - 16 , 

практичні - 16, семінарські - ___,  лабораторні - ___  ) 
 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Метою вивчення дисципліни «Корпоративне управління» є опанування принципами 

корпоративного управління; опанування навичками формування організаційної культури 

корпоративного типу; формування умінь застосування інструментів економічного та 

організаційного механізмів управління корпораціями; формування навичок 

взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління 

акціонерних товариств (АТ); опанування навичок формування систем стратегічного 

управління корпораціями, в тому числі шляхом впровадження систем стратегічного 

планування, моніторингу та контролінгу; формування навичок трансформації систем 

управління АТ.  

Завданням вивчення дисципліни є: розкриття теоретичних основ формування корпоративного 

управління та об’єктів корпоративного типу; викладення методики використання базових 

інструментів механізмів корпоративного управління; характеристика особливостей 

управління розвитком корпорацій 

 

Результати навчання: 

знати:  

- суть системи корпоративного управління,  

- місце корпоративного управління в загальній системі управління підприємством,  

- зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на систему корпоративного управління,  

- економічні і правові засади діяльності органів, що здійснюють корпоративне управління 

підприємством,  

- міжнародні стандарти корпоративного управління у підприємницькій діяльності,  

- моделі корпоративного управління, 

- функції, повноваження та засади організації загальних зборів акціонерів, наглядової ради, 

виконавчого органу, ревізійної комісії, корпоративного секретаря,  

- особливості дивідендної політики акціонерного товариства,  

- сутність інформаційного менеджменту і способів поширення інформації, корпоративної 

соціальної відповідальності, корпоративної культури,  

- показники ефективності корпоративного управління та корпоративних рейтингів. 

вміти:  

- організовувати проведення загальних зборів акціонерів, 

- організувати роботу наглядової ради та ревізійної комісії, 

- управляти корпоративним капіталом АТ, 

- застосовувати сучасні моделі корпоративного управління, 

- реалізовувати засади дивідендної політики, 

- аналізувати критерії ефективності корпоративного управління. 

 

Форма  звітності:       _______залік____________ 
                                                                              (екзамен, залік) 

Мова вивчення:         ____       українська_________                        



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И 

 

Назва  дисципліни:   Зовнішньоекономічна діяльність        Семестр: II 

 

 Спеціальність (спеціалізація): 076 "Підприємство, торгівля та біржова діяльність" 

  

загальна кількість годин –90  (кредитів ЄКТС - 3); аудиторні години – 32 (лекції - 16 , 

практичні - 16, семінарські - ___,  лабораторні - ___  ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Метою викладання навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» є 

викладення основних положень здійснення суб'єктами господарювання 

зовнішньоекономічної діяльності, їх правового статусу та організаційного забезпечення; 

сукупності теоретичних і практичних знань з питань регулювання зовнішньоекономічних 

відносин та управління зовнішньоекономічною діяльністю. 

Завданнями вивчення дисципліни є вивчення особливостей діяльності та розвитку 

підприємства на зовнішніх ринках; дослідження сутності та сучасних тенденцій здійснення 

міжнародної підприємницької діяльності; оволодіння знаннями з організації діяльності та 

управління підприємствами при здійсненні зовнішньоекономічних операцій; формування 

практичних навичок з проведення розрахунків для оцінки результативності діяльності 

підприємства при реалізації зовнішньоекономічних відносин; набуття навичок самостійного, 

творчого використання теоретичних знань у практичній діяльності. 

 

Результати навчання: 

знати:  

-    особливості формування зовнішнього сектора економіки країни; 

-    стратегічні та тактичні цілі формування зовнішньоекономічних зв’язків; 

-    основні інструменти регулювання ЗЕД; 

-    знати суть та принципи митного регулювання ЗЕД в Україні; 

-    основні види зовнішньоекономічної політики країни; 

-  порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті учасників зовнішньоекономічних 

відносин; 

- порядок укладання та виконання міжнародних договорів; 

- вміти застосовувати основні принципи міжнародної товарної стратегії; 

- чинники ціноутворення, що діють на світових ринках; 

- основи ліцензійної торгівлі при здійсненні ЗЕД; 

- особливості використання інтелектуальної власності при міжнародному трансферті 

технологій; 

- класифікацію транспортних операції на світових ринках; 

вміти:  

- аналізувати та вміти застосовувати методи регулювання зовнішньої торгівлі; 

- оцінювати систему митних податків та зборів при здійсненні ЗЕД; 

- застосовувати систему митних процедур та митного контролю; 

- досліджувати механізм системи валютних відносин та валютного контролю; 

- вміти застосовувати та оцінювати ефективність проведення валютних операцій; 

- вміти здійснювати маркетингові дослідження та сегментацію закордонного ринку; 

- обирати оптимальні способи виходу на міжнародні ринки; 



- аналізувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні експортних 

операцій, імпортних операцій та на основі інтегральних показників оцінки; 

- використовувати терміни «Інкотермс» при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності; 

- розраховувати експортні ціни на продукцію при здійсненні ЗЕД; 

- здійснювати міжнародні платежі з використанням акредитивної форми розрахунків та 

вексельного платежу; 

- застосовувати форми банківського кредитування ЗЕД; 

- застосовувати основні форми лізингових операцій при здійсненні ЗЕД; 

- використовувати факторинг та форфейтинг при реалізації зовнішньоекономічних 

контрактів; 

- здійснювати економічні розрахунки при здійсненні ліцензійних платежів у формі 

роялті та паушальних платежів; 

- розробляти основні критерії вибору транспортних засобів для реалізації 

зовнішньоекономічних контрактів; 

- оцінювати ефективність діяльності міжнародних логістичних компаній при здійсненні 

ЗЕД. 

 

 

Форма  звітності:       _______залік____________ 
                                                                              (екзамен, залік) 

Мова вивчення:         ____       українська_________                        

 

 

 

  

 

 

  



О П И С     Н А В Ч А Л Ь Н О Ї      Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання  

Семестр: II 

  

Спеціальність (спеціалізація): 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

загальна кількість годин -   90  (кредитів ЄКТС - 3)  аудиторні години -    32  (лекції -

   16 , практичні -   16 , семінарські -  ,  лабораторні -  ) 

 

Анотація навчальної дисципліни:  

Метою вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання» є 

формування у студентів знань і вмінь щодо забезпечення інноваційного розвитку 

економічних систем, оцінювання їхнього інноваційного потенціалу, обґрунтування та 

втілення ефективних управлінських рішень з розвитку суб’єктів господарювання на 

інноваційних засадах. Під час навчання студенти вивчать механізми управління інноваційним 

розвитком економічних систем, інструменти забезпечення результативності формування та 

використання інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання, ефективності 

інвестування в інновації, навчаться обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного 

розвитку та вибір серед альтернативних варіантів при прийнятті управлінських рішень. 

 

Результати навчання: 

• знати:  

- сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності 

-  складові та інструментарій оцінювання національної інноваційної системи 

-  світовий досвід сприяння інноваціям 

-  методи державного регулювання інноваційного розвитку в національних економіках світу 

-  порядок охорони прав  інтелектуальної власності в Україні  

-  основні етапи та інструменти інноваційного процесу на підприємстві, принципи ефективної 

взаємодії учасників 

-  складові інноваційного потенціалу підприємства та методичні підходи до його оцінювання 

-  особливості формування інноваційної бізнес-моделі 

-  сучасні маркетингові інструменти інноваційного розвитку підприємства 

-  інструментарій залучення інвестицій для здійснення інновацій та  оцінювання 

результативності інвестування 

-  ризики інноваційної діяльності та методи управління ними 

-  показники для оцінювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання 

 

• вміти: 

- обґрунтувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з урахуванням потреб та 

особливостей національної економіки 

- оцінити стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу підприємства 

та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування 

- послуговуватись інструментами для формування інноваційної бізнес-моделі підприємства 

- збирати та систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових ринків, 

формування попиту та дифузії інноваційного товару 



- пропонувати та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності 

інноваційного розвитку суб’єктів господарювання 

- ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролювати їхній 

рівень засобами ризик-менеджменту 

- економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав інтелектуальної власності 

підприємства 

 

Форма  звітності:     залік    
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:     ____українська____   

 

 

 

  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї    Д И С Ц И П Л І Н И  
 

Назва  дисципліни:    Інноваційні бізнес-моделі     Семестр:  II  

 

 Спеціальність (спеціалізація): 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 

загальна кількість годин -  90 (кредитів ЄКТС -  3)  аудиторні години -    32

  (лекції -   16 , практичні -   16 , семінарські -  ,  лабораторні -  ) 
 

Анотація навчальної дисципліни:  

Метою вивчення дисципліни «Інноваційні бізнес-моделі» є формування у студентів знань і 

навичок щодо побудови та розвитку інноваційних бізнес-моделей. Під час навчання студенти 

вивчать теоретичні підходи до розуміння сутності та логіки бізнес-моделі; передумови 

втілення, етапи й інструменти формування та розвитку успішної інноваційної бізнес-моделі 

підприємства (ІБМ).   

Результати навчання: 

• знати:  

-  теоретичні підходи до розуміння сутності бізнес-моделі 

-  сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності 

-  елементи ІБМ 

-  основні перешкоди для створення успішної ІБМ 

-  найістотніших економічних акторів та факторів впливу на ІБМ 

-  стратегії формування ІБМ 

-  принципи побудови успішної ІБМ 

-  основні типи інноваційних бізнес моделей 

-  порядок імплементації обраної ІБМ 

-  основні ризики при формування та імплементації ІБМ 

-  інструменти управління змінами на підприємстві 

-  критерії та параметри оцінювання ІБМ 

• вміти: 

-  обґрунтувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з урахуванням потреб та 

особливостей національної економіки та тенденцій глобального розвитку 

-  описати елементи ІБМ 

-  проаналізувати середовище та основних акторів для формування нової ІБМ 

-  визначити ключові фактори впливу на ІБМ 

-  генерувати та відбирати ідеї для побудови ІБМ 

-  адаптувати зразок ІБМ 

-  розробити план імплементації ІБМ 

-  уникати помилкових рішень при імплементації ІБМ  

-  сформулювати та оцінити за критеріями успішності візію підприємства 

-  визначити структури, процеси та цілі 

-  оцінити та визначити напрямки розвитку ключових компетенцій 

-  сформувати критерії для підбору команди при імплементації ІБМ 

-  оцінити ІБМ за сформованими критеріями та параметрами 

 

Форма  звітності:     залік    
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:     ____українська____   

  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  
 

Назва дисципліни: _ Реструктуризація бізнес-структур_____      Семестр: ___2____ 

  

Спеціальність (спеціалізація): 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

загальна кількість годин - __90____ (кредитів ЄКТС - _3__);  аудиторні години - __32___ 

(лекції - _16_ , практичні - _16__ , семінарські - ___,  лабораторні - ___  ) 
 

Анотація  навчальної   дисципліни: Метою вивчення дисципліни  є вивчення теоретичних і 

методологічних основ реструктуризації бізнес-структур, формування професійних навиків у 

сфері розробки програм і вибору виду реструктуризації бізнес-структур з метою відновлення 

його конкурентоспроможності та платоспроможності. Завданнями вивчення дисципліни є 

забезпечення теоретичних знань методології і методики реструктуризації бізнес-структур; 

вивчення особливостей вітчизняного та зарубіжного досвіду реструктуризації бізнес-

структур; формування практичних навичок з проведення реструктуризації кредиторської і 

дебіторської заборгованості з використанням сучасних методів реструктуризації бізнес-

структур. 

Результати навчання: 

• знати:  

- поняття і сутність реструктуризації підприємств;  

- основні форми та види реструктуризації;  

- можливі варіанти проведення реструктуризації;  

- технологію розробки програми і бізнес-плану реструктуризації підприємств;  

- сутність та основні складові оперативної реструктуризації підприємства; 

- стратегічну реструктуризацію підприємства;  

- реструктуризацію кредиторської і дебіторської заборгованості;  

- класичну модель процесу фінансового оздоровлення підприємств; 

- санаційний механізм і принципи оцінки санаційної здатності підприємств; 

- особливості планування реструктуризації та санаційних заходів; 

- сучасні методи реструктуризації підприємств і компаній;  

- особливості реструктуризації підприємства в процедурах неплатоспроможності. 

• вміти: 

– провести аналітичну оцінку фінансово-економічної ситуації в процесі обґрунтування 

форм і видів реструктуризації;  

– оцінити ефективність реструктуризаційних заходів;  

– трактувати і розрізняти поняття «реструктуризація», «реорганізація»;  

– формувати програму і бізнес-план реструктуризації підприємства;  

– диверсифікувати та перепрофільовувати виробництво;  

– аналізувати організацію роботи центів фінансової відповідальності;  

– проводити реструктуризацію кредиторської і дебіторської заборгованості; 

– використовувати сучасні методи реструктуризації підприємств і компаній; 

– аналізувати санаційну здатність підприємства та оцінити ефективність санаційних 

заходів. 
 

Форма  звітності:_______________залік____________________________ 
                                                                                                                    (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И 

 

Назва дисципліни: Біржова торгівля на організованих ринках_     Семестр: _2_ 

 

Спеціальність (спеціалізація): 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

  

загальна кількість годин - __90____ (кредитів ЄКТС - _3__); аудиторні години - __32___ 

(лекції - _16_ , практичні - _16__ , семінарські - ___,  лабораторні - ___  ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Метою дисципліни  є вивчення теоретичних і концептуальних основ біржової торгівлі, 

формування професійних навиків у сфері біржової торгівлі на організованих ринках з метою 

проведення розрахунків за біржовими угодами, прогнозування кон’юнктури біржового ринку 

та використання фінансових інструментів при формуванні та котируванні цін на 

організованих ринках.  

Завданнями вивчення дисципліни є забезпечення теоретичних знань методології та технології 

біржової торгівлі на організованих ринках; вивчення особливостей функціонування ринку 

фінансових інструментів; формування практичних навичок з проведення аналізу та 

прогнозування кон’юнктури організованих ринків. 

 

Результати навчання: 

• знати:  

– базові теорії та концепції біржової торгівлі; 

– суть та економічну природу біржі, біржової торгівлі, особливості та технології біржової 

торгівлі на організованих ринках; 

– біржову торгівлю на товарних та ф’ючерсних біржах; 

– основи функціонування біржового ринку фінансових інструментів; 

– фінансові інструменти аналізу та прогнозування кон’юнктури організованих ринків; 

– методичні основи здійснення процедури організації біржової торгівлі на організованих 

ринках. 

 

• вміти: 

– визначити цілі, принципи формування товарної спеціалізації брокерських контор; 

– здійснювати пошук резервів удосконалення біржової торгівлі на організованих ринках; 

формувати та котирувати ціни на товарних та ф’ючерсних біржах; 

– проводити розрахунки за біржовими угодами; 

– прогнозувати кон’юнктуру біржового ринку; 

– проводити розрахунки за біржовими угодами; 

– застосовувати фінансові інструменти при формуванні та котируванні цін на 

організованих ринках.  

 

Форма  звітності:_______________залік____________________________ 
                                                                                                                    (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Експертно-консультаційна діяльність Семестр: ___3___ 

 

Спеціальність (спеціалізація): 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 

загальна кількість годин - __90____ (кредитів ЄКТС - _3__); аудиторні години - _24_ 

(лекції - _16_ , практичні - _8_ , семінарські - __,   лабораторні - __  ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Курс знайомить з основними бізнес-технологіями надання інтелектуальної допомоги 

незалежними експертами керівникам і управлінському персоналу різних організацій (клієнту) 

у вирішенні проблем і функціонуванні їх розвитку, здійснювана у формі рад, рекомендацій і 

спільно вироблюваних із клієнтом рішень. Надається інформація про забезпечення 

організацій (клієнта) спеціалізованим досвідом, методологією, технікою поведінки, 

професійними навичками та іншими ресурсами, що допоможуть йому в підвищенні 

ефективності діяльності організації в цілому і збільшенні індивідуальної продуктивності 

праці кожного працівника. Акцентується увага на діяльності організацій (клієнта) з надання 

консультаційних послуг підприємствам, організаціям, фізичним особам щодо широкого кола 

питань економіки і права (створення та реєстрація фірм, маркетингові дослідження, інновації, 

інвестиції та ін). 

 

Результати навчання: 

● знати:  

методологію передачі необхідних і потрібних знань (інформації) у визначеній предметній 

області від консультанта клієнту (фізичній або юридичній особі) з метою вирішення завдань 

клієнта (економічних, фінансових, соціальних, юридично-правових, організаційних, 

виробничих, технічних, технологічних та ін.); 

методи надання ефективної експертно-консультаційної допомоги з акцентом на 

формалізовані моделі: схеми бізнес-процесів, моделі діяльності організації, взаємодії 

менеджерів і т. д.; 

способи запобігання втратам організацій-клієнтів, які можуть виникнути через допущення 

помилок керівниками і власниками при плануванні, організації, веденні бізнесу, 

налагодженні стосунків з партнерами, покупцями тощо. 

 

● вміти: 

створювати інтелектуальний продукт для організацій-клієнтів задля посилення їх 

конкурентних переваг на ринку та підвищення ефективності ведення бізнесу; 

виявляти і розробляти пропозиції і програми з метою раціоналізації та оптимізації 

функціонування організацій-клієнтів, допомоги керівному складу та управлінцям в процесі 

прийняття ефективних рішень; 

організовувати процес взаємодії між консультантом і персоналом організації-клієнта, 

результатом якого є здійснена організаційна зміна або проект його впровадження. 

 

Форма  звітності:__________________залік_________________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська ___________                          

 



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни: __Фінансовий механізм розвитку бізнесу __ Семестр: _3___ 

 

 Спеціальність (спеціалізація): 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

 

загальна кількість годин - __90____ (кредитів ЄКТС - _3_);  аудиторні години - __24___ 

(лекції - _16_ , практичні -    8_ , семінарські - ___,   лабораторні - ___  ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні студентами особливостей управління 

формуванням фінансових ресурсів і їхнього використання для забезпечення нормального 

функціонування і розвитку бізнесу.  

Основні завдання, які вирішує дисципліна: 

- з’ясування особливостей фінансового механізму в бізнесі;  

- ознайомлення студентів з основними принципами організації фінансів у бізнесі; 

- вироблення навиків формування стартового капіталу суб’єктів бізнесу;  

- визначення оптимального розміру готівкових коштів для забезпечення поточної 

бізнесової діяльності;  

- вивчення зарубіжного досвіду щодо прогнозування фінансових показників підприємства;  

- формування у студентів навиків застосовувати системний підхід до управління власним 

капіталом та інвестиціями у бізнесі;  

- з’ясування загальних вимог до фінансового планування бізнесу; 

- застосування окремих елементів фінансового механізму для розвитку бізнесу. 

 

Результати навчання: 

знати:  

- теоретичні основи формування і використання фінансових ресурсів для функціонування і 

розвитку бізнесу; 

- внутрішні і зовнішні джерела формування фінансових ресурсів для ведення бізнесової 

діяльності; 

- види і форми фінансових планів, які доцільно використовувати при плануванні фінансів у 

бізнесі; 

- основні види державної фінансової підтримки бізнесу в Україні, зокрема застосування 

спрощеної системи оподаткування.  

вміти: 

- обґрунтовувати раціональні рішення щодо вибору джерел фінансування бізнесу;  

- давати рекомендації щодо використання фінансового планування у бізнесі; 

- діагностувати симптоми фінансової кризи бізнесу та окреслювати можливі шляхи її 

подолання;  

- давати критичну оцінку заходам регуляторної політики, що стосуються фінансових 

аспектів діяльності бізнесу в Україні. 

 

Форма  звітності:________залік___________________________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни: _    Управління якістю товарів і послуг   _ Семестр: __3___ 

 

Спеціальність (спеціалізація): 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

загальна кількість годин - ___90___ (кредитів ЄКТС - __3_);  аудиторні години - __24___ 

(лекції - _16__ , практичні - _8__ , семінарські - ___,  лабораторні - ___  ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Дисципліна покликана сформувати у студента систему теоретичних і практичних знань щодо 

засад і механізмів управління якістю продукції і послуг; щодо місця систем управління 

якістю в загальній системі управління;  особливостей підходів та моделей управління якістю; 

досвіду функціонування європейських систем управління якістю; напрямів гармонізації  

національних систем з європейськими. 

 

Результати навчання: 

знати:  

-  суть, завдання та методичні засади управління якістю товарів і послуг.  

-  законодавчі засади та сучасні концепції управління якістю. 

-  методологічні, організаційні та законодавчі   проблеми розробки і  впровадження систем 

управління якістю товарів і послуг. 

 

вміти: 

- формувати цілі політики в сфері якості, ставити завдання щодо розробки системи 

управління якістю, а також обрати модель управління якістю та методичне забезпечення 

для її впровадження. 

- інтегрувати систему управління якістю в загальну систему управління, а також 

застосовувати управління якістю як інструмент підвищення конкурентоспроможності 

підприємницьких структур. 

- володіти категорійним та методичним апаратом управління якістю, володіння 

інструментами комунікацій з персоналом, керівництвом та державними структурами. 

- виробити новий підхід до формування та впровадження системи управління якістю для 

конкретної бізнес-структури, а також прогнозувати наслідки  впровадження системи 

управління якістю та  ймовірність досягнення поставлених цілей 

 

 

Форма  звітності:________залік___________________________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

  



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни: __________        Бенчмаркінг                      _Семестр: __3_______ 

 

Спеціальність (спеціалізація): 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

загальна кількість годин - ___90___ (кредитів ЄКТС - _3__); аудиторні години - __24___ 

(лекції - _16__ , практичні - _8__ , семінарські - ___,  лабораторні - ___  ) 

 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Дисципліна покликана сформувати у студента систему теоретичних і практичних знань щодо 

суті та методології та інструментів бенчмаркінгу; переваг та недоліків різних його видів; 

місця та інтеграції його в загальну систему управління; критеріїв вибору доцільних його 

видів для конкретних бізнес-одиниць; ролі бенчмаркінгу у стратегічному розвитку бізнесу. 

 

 

Результати навчання: 

знати:  

- суть, завдання та методологію бенчмаркінгу.  

- переваги і недоліки різних видів, моделей бенчмаркінгу, а також критеріїв вибору 

необхідних його видів для конкретної бізнес-одиниці. 

- методологічні проблеми  бенчмаркінгу,  розуміння відмінностей методик  впровадження 

бенчмаркінгу у різних сферах бізнесу. 

вміти: 

- визначати цілі впровадження бенчмаркінгу, здійснювати вибір його виду та моделі для 

конкретної бізнес одиниці, обрати необхідну методологію його впровадження. 

- використовувати бенчмаркінг для стратегічного розвитку підприємницьких структур та 

уміння його інтегрувати в загальну систему управління. 

- володіння категорійним та методичним апаратом бенчмаркінгу, володіння інструментами 

комунікацій з потенційними партнерами. 

- виробити новий підхід до впровадження бенчмаркінгу для конкретної бізнес-одиниці та 

спрогнозувати ефект від його використання. 

 

 

Форма  звітності:_________залік__________________________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

  

 

                  


