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«ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ»
Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства.
Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства. Теорія товару і грошей.
Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи. Підприємство та
підприємництво в ринковій економіці. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг.
Капітал сфери обігу. Ринкові відносини в аграрному секторі. Доходи населення, їх
формування та розподіл. Держава та її економічні функції. Світове господарство і
міжнародні економічні відносини. Економічні аспекти глобальних проблем.
«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Історія розвитку менеджменту.
Закони, закономірності та принципи менеджменту. Функції та методи менеджменту.
Процес управління. Планування як загальна функція менеджменту. Організування як
загальна функція менеджменту. Мотивування як загальна функція менеджменту.
Контролювання як загальна функція менеджменту. Регулювання як загальна функція
менеджменту. Інформація і комунікації в менеджменті. Керівництво та лідерство.
Ефективність менеджменту.
«ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту. Операційна
стратегія як основа проектування операційної системи. Операційна система
організації: поняття, склад та види. Операційна діяльність: ресурси, процеси та
результати. Управління процесом проектування операційної системи. Управління
поточним функціонуванням операційної системи. Основи управління проектами.
Основи менеджменту якості. Управління результативністю операційної діяльності.
«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»
Управління персоналом у системі менеджменту організацій. Управління персоналом
як соціальна система. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації.
Кадрове планування в організаціях. Організація набору та відбору персоналу.
Організування діяльності та функції служб персоналу. Формування колективу
організації. Згуртованість та соціальний розвиток колективу. Оцінювання персоналу в
організації. Управління розвитком і рухом персоналу організації. Управління
процесом вивільнення персоналу. Соціальне партнерство в організації. Ефективність
управління персоналом
«ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА»
Особливості управлінської праці та підходи до її організації. Принципи та напрями
наукової організації управлінської праці. Планування робочого часу. Прийняття
рішень за допомогою резервних можливостей. Організація та реалізація трудового
процесу. Інформація та комунікація. Кадри і кадрова політика. Контроль процесу
праці.

«ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО»
Поняття, структура та джерела підприємницького права. Поняття та види
підприємницької діяльності. Суб’єкти підприємницької діяльності. Окремі види.
Організація підприємницької діяльності. Припинення підприємницької діяльності.
Правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності. Договірне право.
Загальні положення. Договори про передачу майна у власність. Договори про
передачу майна в користування. Договори про виконання робіт та надання послуг.
Зобов’язання про сумісну діяльність. Договори про створення юридичної особи.
Право промислової власності. Антимонопольне регулювання підприємницької
діяльності. Захист від недобросовісної конкуренції. Правове регулювання
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Захист прав
та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.
«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
Економічні засади функціонування підприємства в системі ринкових відносин.
Економічні основи виробничої діяльності підприємства. Ресурсне забезпечення
діяльності підприємства. Економічні результати господарсько-фінансової діяльності
підприємства. Інтегральна оцінка стану підприємства. Розвиток підприємства та
забезпечення його економічної безпеки.
«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»
Основи фінансів підприємств. Грошові розрахунки підприємств. Грошові
надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку. Оподаткування
підприємств. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві. Кредитування
підприємств. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. Оцінка
фінансового стану підприємства. Фінансове планування на підприємствах. Фінансова
санація та банкрутство підприємств.
«МАРКЕТИНГ»
Сутність маркетингу та розвиток його концепцій. Маркетинг як відкрита мобільна
система. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення
маркетингових досліджень. Визначення потреб і поведінки споживачів та вибір
цільових сегментів. Товар у комплексі маркетингу. Ціна у комплексі маркетингу.
Розповсюдження у комплексі маркетингу. Комунікації у комплексі маркетингу.
Управління маркетинговою діяльністю.
«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ»
Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки.
Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Митно-тарифне
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Загальнодержавні податки у сфері
зовнішньоекономічної діяльності. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної
діяльності. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. Ціноутворення у
зовнішньоекономічній
діяльності
підприємства.
Торговельно-посередницька
діяльність на
зовнішньому ринку.
Компенсаційна
торгівля
у сфері
зовнішньоекономічної діяльності. Структура і зміст зовнішньоекономічних
контрактів. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування. Транспортне

обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність
підприємств на території вільних економічних зон.

