


1. Профіль освітньо-професійної програми бакалавра  
зі  спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 
галузі знань галузі 07 «Управління та адміністрування»  

1 – Загальна інформація 
Повна назва 
вищого 
навчального 
закладу та 
структурного 
підрозділу 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський 
міжнародний університет» 
 
Економічний факультет 

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації 
мовою оригіналу 

Перший (бакалаврський) ступінь вищої освіти; 
кваліфікація освітня – бакалавр з підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності 
кваліфікація в дипломі – фахівець з підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Підприємництво» 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом бакалавра, одиничний ступінь, 240 кредитів 
ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.  

Наявність 
акредитації 

Акредитація напряму підготовки 6.030504 Економіка 
підприємства у 2015 році (відповідно до рішення 
Акредитаційної комісії від 17.11.2015 р. протокол № 119 
(наказ МОН України  від 30.11.2015 р. № 1931л) 

Цикл/Рівень НРК України – 6 рівень 
 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти. 
Мова(и) 
викладання 

Українська 

Термін дії 
освітньої програми 

3 роки 10 місяців 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

www.kymu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 
Формувати здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички з 
гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для 
вирішення типових задач діяльності фахівця з підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності в галузі управління та адміністрування на відповідних 
посадах, сфера застосування яких передбачена згідно з НКУ ДК 003:2010 
«Класифікатор професій». 
 



3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності)) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» 

Орієнтація 
освітньої програми 

Освітньо-професійна. 
 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Освітньо-професійна програма спрямована на розробку, 
впровадження, підтримку заходів спрямованих на 
розв’язання проблем професійної діяльності та розробку 
рекомендацій, що матимуть широке застосування у сфері 
управління та адміністрування, дослідження із 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності . 
Фахова підготовка у галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». 
Ключові слова: економіка, підприємство, економетрика, 
методи і моделі управління, менеджмент, стратегія, 
стратегічне управління. 

Особливості 
програми 

Об’єктами вивчення є: господарська діяльність із 
виробництва та обігу товарів і послуг, яка здійснюється 
суб'єктами  господарювання з метою забезпечення їх 
ефективного управління і розвитку. 
Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих 
фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності, які володіють методологією й 
інструментальним апаратом в управлінській, навчальній, 
експертно-консалтинговій сферах. 
Теоретичний зміст предметної області: теоретико-
методологічні, науково-методичні і прикладні засади 
підприємницької, торговельної та біржової діяльності, які 
забезпечують прийняття обґрунтованих професійних 
рішень і здійснення наукових досліджень. 
Методи, методики та технології: система інноваційних 
методів, професійних методик та технологій, 
застосування яких дозволяє вирішувати наукові і 
практичні завдання щодо забезпечення ефективного 
функціонування та розвитку підприємницьких, 
торговельних й біржових структур. 
Інструменти: інформаційно-комунікаційні системи, 
прилади та обладнання, необхідні для формування 
професійних компетентностей бакалавра з 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
(комп’ютерна техніка, пакети прикладних програм, 
програмні продукти тощо). 



4 – Працездатність випускників до працевлаштування 
та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Бакалавр з бакалавр з підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності може обіймати посади: помічник 
директора малого підприємства за видами економічної 
діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, 
рекламної тощо); помічник керівника агентства: 
страхового, нерухомості, рекламного тощо; помічник 
керівника підприємства сфери послуг; помічник 
директора малого підприємства у сфері охорони здоров'я, 
освіти, культури. 

Подальше 
навчання 

Можливість навчатися за програмами другого  
(магістерського) рівня вищої освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Лекції, практичні заняття, розв’язування ситуаційних 
проблем, тренінгів, кейсів, виконання проектів, 
дослідницьких наукових робіт тощо. Студентсько-
центроване навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання. 

Оцінювання Заліки, диференційовані заліки, усні та письмові 
екзамени, підсумкова атестація у формі складання 
комплексного кваліфікаційного екзамену. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у 
галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або 
у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених 
умов і вимог. 

 

  



 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 01. Здатність до абстрактного, креативного та критичного 

мислення, вирішувати проблеми в професійній діяльності 
на основі аналізу й синтезу. 

ЗК 02. Здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому 
числі в галузі, відмінної від професійної. 

ЗК 03. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами 
як усно, так і письмово. 

ЗК 04. Здатність до формування необхідної комунікативної 
спроможності в сферах професійного спілкування в усній 
і письмовій формах, навичок практичного володіння 
мовою в різних видах мовленнєвої діяльності. 

ЗК 05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел, зокрема завдяки використанню 
інформаційних і комунікаційних технологій: знаходити, 
оцінювати й використовувати інформацію з різних 
джерел, необхідну для рішення наукових і професійних 
завдань. 

ЗК 06. Здатність критично оцінювати й переосмислювати 
накопичений досвід (власний і чужий), рефлексувати 
професійну й соціальну діяльність. 

ЗК 07. Здатність гнучко адаптуватися до різних професійних 
ситуацій, проявляти творчий підхід, ініціативу. 

ЗК 08. Здатність діяти з позиції соціальної відповідальності, 
займати активну життєву та громадянську позицію, 
розвивати лідерські якості. 

ЗК 09. Здатність застосовувати знання про природу, джерела та 
інститути зовнішньої політики держави. 

ЗК 10. Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи 
аналіз проблем, постановку цілей і завдань, вибір способу 
й методів дослідження, а також оцінку його якості. 

ЗК 11. Здатність до засвоєння здобутків української матеріальної 
та духовної культури від її витоків до сьогодення, 
можливостей запозичення культурних цінностей інших 
народів, порівняльного аналізу ролі і місця вітчизняної 
культури у контексті світових та європейських 
культуротворчих процесів. 

ЗК 12. Здатність організовувати свою діяльність, працювати 
автономно та у команді. 

ЗК.13 Здатність відповідально приймати рішення з урахуванням 
соціальних, і етичних цінностей та правових норм 

ЗК.14 Здатність використовувати у професійній діяльності 
базові знання у галузі природничих, соціально-
гуманітарних та економічних наук. 



ЗК.15 Здатність до міждисциплінарної взаємодії, налагодження 
та здійснення комунікаційної діяльності із   зовнішнім 
середовищем, спілкування з експертами з інших галузей.  

ЗК.16 Здатність до розуміння генези найвищих здобутків 
світових політичних учень і розуміння політики, 
висвітлення базових характеристик вітчизняної 
політичної думки. 

ЗК.17 Здатність до опанування  змістом документів з права 
щодо захисту людей та діяльності цивільної оборони. 

ЗК.18 Здатність до прогнозування масштабів надзвичайних 
ситуацій, запобіганню їх виникненню, визначати засоби 
захисту людей. 

ЗК.19 Здатність організовувати і проводити рятувальні та інші 
невідкладні роботи при ліквідації наслідків аварій, 
катастроф, стихійних лих і в осередках ураження. 

ЗК.20 Здатність використовувати положення законодавчих актів 
і нормативно-правових документів з охорони праці та 
промислової безпеки у своїй діяльності. 

ЗК.21 Здатність володіти основними методами збереження 
життя, здоров’я та працездатності працівників під час 
майбутньої професійної діяльності у межах своєї 
компетенції на первинної посаді. 

ЗК.22 Здатність застосовувати знання теорії держави і права для 
характеристики суспільних явищ. 

ЗК.23 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та 
застосовувати їх у практичній діяльності. 

ЗК.24 Здатність турбуватися про якість, виконувати професійну 
діяльність у відповідності до стандартів якості. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
ФК.01 Здатність до глибокого розуміння законів і категорій 

економічної науки, закономірностей функціонування і 
розвитку економічних систем, сутності ринкової 
економіки, способів і методів ефективного використання 
обмежених економічних ресурсів і проблем в умовах 
функціонування ринкової економіки. 

ФК.02 Здобуття економічних знань про господарський механізм, 
економічний розвиток, виробничі відносини та види 
виробництва, про соціально-економічний устрій 
суспільства та фінансові відносини в суспільстві. 

ФК.03 Здатність проводити дослідження з використанням 
теоретичних та прикладних досягнень в сфері 
підприємництва. 

ФК.04 Здатність до здійснення комунікації та інформаційно-
аналітичної діяльності у сфері підприємницької 
діяльності (українською та іноземними мовами). 



ФК.05 Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і 
послуг в підприємницькій діяльності. 

ФК.06 Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 
підприємницьких структур. 

ФК.07 Здатність розробляти раціональні форми організації 
управління. 

ФК.08 Здатність до раціональної організації та ведення 
бухгалтерського обліку на підставі використання 
національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку та сучасних облікових форм. 

ФК.09 Здатність до набуття теоретичних знань і практичних 
навичок опрацювання і використання облікової 
інформації в галузі управління підприємством 

ФК.10 Здатність використовувати нормативні та правові акти, 
що регламентують професійну діяльність. 

ФК.11 Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів 
господарювання в сфері підприємництва. 

ФК.12 Здатність до вирішення проблемних питань і 
нестандартних ситуацій у професійній діяльності за умов 
невизначеності та ризиків. 

ФК.13 Здатність розуміти основи сучасної світової економічної 
системи та структури, та їх впливу на структуру й 
динаміку зовнішньої політики держав. 

ФК.14 Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних 
проектів в підприємницькій діяльності. 

ФК.15 Здатність самостійно приймати управлінські рішення та 
нести відповідальність за їх реалізацію. 

ФК.16 Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки 
даних для вирішення завдань, здійснення аналізу 
інформації та підготовки аналітичних звітів. 

ФК.17 Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 
допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного 
аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву 
окремих явищ, які властиві сучасним процесам в 
економіці та формувати на цій основі стратегію розвитку 
підприємства. 

ФК.18 Здатність використовувати загальні та професійно 
орієнтовані навички мовної та мовленнєвої компетенції 
для реалізації ефективної комунікації для роботи в галузі 
управління та адміністрування. 

ФК.19 Здатність до математичного дослідження прикладних 
математичних задач, зокрема побудові математичних 
моделей та їх аналізу при допомозі математичних 
методів. 

ФК.20 Здатність до розуміння причинно-наслідкових зв’язків, 
володіння базовим математичним апаратом.  



ФК.21 Здатність до формування системи теоретичних знань і 
практичних навичок з основ імовірнісно-статистичного 
апарату, основних методів кількісного вимірювання 
випадковості дії факторів, що впливають на будь-які 
процеси, засад математичної статистики, яка 
використовується під час планування у сфері управління 
та адміністрування. 

ФК.22 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в 
міжнародному контексті. 

ФК.23 Здатність до використання основних категорій науки 
управління як системи наукових підходів до керівництва 
організаціями або їх підрозділами з урахуванням факторів 
внутрішнього і зовнішнього середовища, функцій 
управління, процесів розробки та прийняття 
управлінських рішень, методів використання базових 
інструментів управління підприємством. 

ФК.24 Здатність до здійснення оцінювання ризиків діяльності 
підприємств. 

ФК.25 Здатність до прикладного застосування отриманих знань 
для наскрізного управління бізнес-процесами 
підприємства. 

ФК.26 Здатність передбачати зміни зовнішнього і внутрішнього 
середовища фінансового планування об’єкта і 
пристосувати до них процес його функціонування. 

ФК.27 Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 
забезпечення сучасних систем менеджменту з 
урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах 
невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації  

ФК.28 Здатність формулювати завдання, розробляти методики та 
впроваджувати сучасні методи фінансового та 
управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 
відповідності зі стратегічними цілями підприємства.  

ФК.29 Здатність здійснювати діяльність з консультування 
власників, менеджменту підприємства та інших 
користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування 

ФК.30 Здатність генерувати і впроваджувати досягнення 
науково-технічного прогресу стає одним із 
найголовніших факторів забезпечення 
конкурентоспроможності національної економіки у 
глобальному конкурентному середовищі, що зумовлює 
зростання ролі інновацій в економічних системах. 

ФК.31 Здатність передбачувати ризики, достатньо кваліфіковано 
підходити до пошуку відповідних інвесторів під кожен 
конкретний проект, на практиці виробляти вміння 
виявляти найбільш інноваційні проекти та здійснювати їх 



оцінку і аналіз 
ФК.32 Здатність до застосування знань і умінь щодо створення 

системи стратегічного маркетингу й забезпечення 
ефективного розвитку підприємства в динамічному 
ринковому середовищі. 

ФК.33 Здатність до формування ефективної системи 
моніторингу і контролю за діяльністю підприємства у 
сучасному бізнес-середовищі. 

ФК.34 Здатність до практичного застосування набутих 
практичних умінь і навичок, здобутих відповідно до 
освітньо-професійної програми «Підприємництво»   
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» галузі знань галузі 07 «Управління та 
адміністрування», на визначених первинних посадах. 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 01 
Уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку 
підприємницьких, торговельних та біржових структур і 
впроваджувати їх. 

ПРН 02 

Вміти організовувати власну науково-дослідну та 
обліково-аналітичну роботи в контексті вирішення 
завдань професійної діяльності у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту та оподаткування.  

ПРН 03 

Знати методів спостереження, опису, ідентифікації, 
класифікації та критичної оцінки інформації; 
інструментарієм аналізу, моделювання, проектування для 
виконання завдань дослідження та/або управління. 
Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та 
зовнішніх чинників, що мають вплив на стратегію 
діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх 
економічну поведінку.  

ПРН 04 
Вміти проводити аналіз фінансових та нефінансових 
даних для формування релевантної інформації в цілях 
прийняття управлінських рішень. 

ПРН 05 
Вміти визначати поточний і майбутній фінансовий стан 
суб’єкта господарювання, його фінансові результати, 
грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу  

ПРН 06 

Вміти обґрунтовувати висновки задля консультування 
власників, менеджменту суб’єкта господарювання та 
інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування. 

ПРН 07 

Знати та вміти визначати інформаційні потреби 
користувачів облікової інформації в управлінні 
підприємством, демонструвати навички надання 
консультацій управлінському персоналу суб’єкта 
господарювання щодо облікової інформації 



ПРН 08 
Уміти використовувати іноземну мову для забезпечення 
результативної наукової та професійної діяльності в 
підприємницьких структурах.  

ПРН 09 Вміти визначати, аналізувати проблеми діяльності 
підприємства та розробляти заходи щодо їх вирішення. 

ПРН 10 
Вміти виявляти ініціативу і самостійність дій в різних 
ситуаціях, критично оцінювати явища та процеси у сфері 
підприємницької діяльності. 

ПРН 11 
Знати особливості застосування бізнес-комунікації для 
підтримки взаємодії підприємства з його внутрішнім та 
зовнішнім середовищем. 

ПРН 12 Вміти визначати та впроваджувати стратегічні плани 
розвитку суб’єктів господарювання у сфері 
підприємництва. 

ПРН 13 Вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у 
сфері підприємницької, торговельної та біржової 
діяльності з використанням сучасних методів і 
технологій.  

ПРН 14 Вміти оцінювати за різними параметрами продукцію, 
товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в 
підприємницьких, торговельних і біржових структурах, та 
робити відповідні висновки для прийняття управлінських 
рішень. 

ПРН 15 Вміти управляти суб’єктами господарювання у сфері 
підприємницької, торговельної та біржової діяльності з 
метою забезпечення їх ефективності.  

ПРН 16 Демонструвати вміння вирішувати проблемні ситуації, 
що виникають в діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових структур за умов 
невизначеності і ризиків.  

ПРН 17 Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення 
умов для ефективного функціонування та розвитку 
підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

 

  



 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Наявність у ПВНЗ «Київський міжнародний університет» 
кафедри економіки, підприємництва, менеджменту, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою «Підприємництво» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність». 
Наявність, відповідальних за підготовку здобувачів вищої 
освіти за освітньо-професійною програмою 
«Підприємництво» зі спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 
тимчасової робочої групи (проектної групи) з науково-
педагогічних працівників у складі шістьох осіб, що мають 
науковий ступінь та вчене звання, з них один доктор 
економічних наук, професор; один кандидат наук з 
державного управління, доцент; два кандидати 
економічних наук.  
Наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої 
програми) наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю), а також 
стажу науково-педагогічної та наукової роботи не менш 
як 10 років. 
Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-
педагогічними (науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний 
відсоток визначеної навчальним планом кількості годин), 
які мають науковий ступінь та/або вчене звання: 
- у кількості не менше 50 %; які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання професора –  у кількості не 
менше 25 %.  
Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогічними (науковими) 
працівниками, які є визнаними професіоналами з 
досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом кількості годин): 
дослідницької, практичної, управлінської, інноваційної 
або творчої роботи за фахом – у кількості не менше 15 %. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення  

Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів.  
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях не 
менше 30% аудиторій.  



Наявність соціально-побутової інфраструктури: 
бібліотеки, у тому числі читального залу, пунктів 
харчування, актового залу, спортивного залу, стадіону 
та/або спортивних майданчиків, медичного пункту. 
Забезпеченість не менше 70 % здобувачів вищої освіти 
гуртожитком. 
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
спеціалізованими кабінетами, комп’ютерними 
лабораторіями, необхідних для виконання навчальних 
планів. 
Велика увага приділяється вдосконаленню освітньої 
діяльності Київського міжнародного університету: 
підготовці нових навчальних модулів і курсів; 
упровадженню інноваційних освітніх технологій і 
сучасних форм навчання (проведення інтерактивних 
семінарів-тренінгів та короткострокових циклів 
інформації); розробці та вдосконаленню технічних засобів 
навчання; впровадженню в педагогічну практику 
принципів сучасного інноваційного навчання. В 
університеті створено умови для доступу до мережі 
Інтернет, що забезпечує вільний доступ до світових 
освітніх і наукових ресурсів. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Нормативне забезпечення здійснюється Законом України 
«Про вищу освіту», стандартами вищої освіти 
(державними, галузевими та вузівськими), іншими 
нормативними актами Міністерства освіти і науки 
України та вищого навчального закладу. Інформаційне 
забезпечення здійснюється навчальними книгами 
(підручниками, навчальними посібниками тощо) та 
електронними ресурсами. Методичне забезпечення 
реалізується обов’язковим супроводженням навчальної 
діяльності студентів (схема) певними методичними 
матеріалами. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-
педагогічних працівників у вітчизняних вузах і 
закордонних університетах. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

 

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Прийом на навчання здійснюється відповідно до «Правил 
прийому до Київського міжнародного університету»  на 
підставі результатів навчання на підготовчому відділенні 
для іноземних громадян за гуманітарним профілем. 

  



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 
послідовність 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

Код н/д 
Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, практика, 
кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ЗП.01 Історія України  3 іспит 
ЗП.02 Історія української культури 3 іспит 
ЗП.03 Українська мова за проф. спрям. 3  залік 
ЗП.04 Філософія  3 іспит 
ЗП.05 Іноземна мова 10 залік/іспит 

 Іноземна мова 10 іспит 
ЗП.06 Політологія  3 іспит 
ЗП.07 Безпека життєдіяльності:    

ЗП.07.1 Основи екології та безпека життєдіяльності 3  залік 
ЗП.07.2 Цивільна оборона 3  залік 
ЗП.07.3 Основи охорони праці  3  залік 
ЗП.08 Політична економія 3,5 іспит 
ЗП.09 Мікроекономіка  4  залік 
ЗП.10 Макроекономіка  4 іспит 
ЗП.11 Історія економіки та економічної думки 4  залік 
ЗП.12 Вища математика  4 іспит 
ЗП.13 Теорія ймовірностей і математична статистика  3,5  залік 
ЗП.14 Економіко-математичне моделювання 4 іспит 
ЗП.15 Економічна інформатика 4 іспит 
ЗП.16 Статистика  5 іспит 
ЗП.17 Економіка підприємства  8 залік/іспит 
ЗП.18 Теорія держави і права 6 іспит 
ЗП.19 Маркетинг  5 іспит 
ЗП.20 Логістика  4 іспит 
ЗП.21 Фінанси  4 іспит 
ЗП.22 Бухгалтерський облік  4 іспит 
ЗП.23 Соціально-трудові відносини  3 іспит 
ЗП.24 Паблік Рилейшнз 3  залік 
ЗП.25 Світова економіка 4 іспит 
ЗП.26 Національна економіка  3,5 іспит 
ЗП.27 Менеджмент 6  залік 
ЗП.28 Підприємницькі ризики  3,5 іспит 

ЗП.29 Інноваційне підприємство 3,5 іспит 
ЗП.30 Стратегія підприємства  7 залік/іспит 
ЗП.31 Підприємництво і малий бізнес 4  залік 
ЗП.32 Економетрія 3 іспит 
ЗП.33 Проектний аналіз 4 іспит 
ЗП.34 Потенціал і розвиток підприємства 3,5 іспит 
ЗП.35 Курсова робота (Економіка підприємства) 3  захист 
ЗП.36 Навчально-ознайомча практика  6   захист 

Усього за циклом дисциплін загальної підготовки 168  
Цикл професійної підготовки 

ПП.01 Іноземна мова 10 залік/іспит 



ПП.02 Інфраструктура підприємницької діяльності 3  залік 
ПП.03 Ризик-менеджмент 5 іспит 

ПП.04 Лідерство та партнерство в підприємницькій 
діяльності 3,5  залік 

ПП.05 Етика бізнесу 3  залік 
ПП.06 Формування бізнес-моделі підприємства  3  залік 
ПП.07 Контролінг в підприємницькій діяльності 4 іспит 
ПП.08 Венчурний бізнес 3,5  іспит 
ПП.09 Оподаткування підприємства 3,5 іспит 
ПП.10 Організація діяльності підприємства 3  залік 
ПП.11 Правові засади підприємницької діяльності 3  залік 
ПП.12 Бізнес-планування 3,5  залік 
ПП.13 Навчальна практика  8 захист 
ПП.14 Виробнича практика  16 захист 

Усього за циклом професійної підготовки 72  
Загальний обсяг компонент освітньо-професійної 
програми 240  

 
  



2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 
 

Шифр за 
ОПП Назва дисципліни Кількість 

годин 

Кількість 
кредитів 

ECTS 
Семестр 

Структурно-
логічна 

послідовність 
І. Цикл загальної підготовки 

ЗП.01 Історія України  90 3 1 
Викладається в 1-
му семестрі в циклі 
ЗП 

ЗП.02 Історія української 
культури 90 3 1 

Викладається в 1-
му семестрі в циклі 
ЗП 

ЗП.03 Українська мова за проф. 
спрям. 90 3 2 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.01, 
ЗП.02 

ЗП.04 Філософія  90 3 2 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.01, 
ЗП.02. 

ЗП.05 Іноземна мова 300 10 2,3 
Викладається в 2, 
3-му семестрі в 
циклі ЗП 

  Іноземна мова 300 10 4 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.05. 

ЗП.06 Політологія  90 3 3 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.01, 
ЗП.02, 
ЗП.04. 

ЗП.07 Безпека життєдіяльності: 

ЗП.07.1 Основи екології та 
безпека життєдіяльності 90 3 1 

Викладається в 1-
му семестрі в циклі 
ЗП 

ЗП.07.2 Цивільна оборона 90 3 6 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.07.1 
ЗП.07.3 

ЗП.07.3 Основи охорони праці  90 3 3 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.07.1 

ЗП.08 Політична економія 105 3,5 1 
Викладається в 1-
му семестрі в циклі 
ЗП 

ЗП.09 Мікроекономіка  120 4 1 Викладається в 1-
му семестрі в циклі 



ЗП 

ЗП.10 Макроекономіка  120 4 2 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП..08, 
ЗП.11, 
ЗП.12 

ЗП.11 Історія економіки та 
економічної думки 120 4 1 

Викладається в 1-
му семестрі в циклі 
ЗП 

ЗП.12 Вища математика  120 4 1 
Викладається в 1-
му семестрі в циклі 
ЗП 

ЗП.13 Теорія ймовірностей і 
математична статистика  105 3,5 2 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.12 

ЗП.14 Економіко-математичне 
моделювання 120 4 4 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.10, 
ЗП.13, 
ЗП.15, 
ЗП.16 

ЗП.15 Економічна інформатика 120 4 2 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.12 

ЗП.16 Статистика  150 5 3 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.10, 
ЗП.12, 
ЗП.15 

ЗП.17 Економіка підприємства  240 8 3,4 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.09, 
ЗП.10, 
ЗП.11, 
ЗП.15 

ЗП.18 Теорія держави і права 180 6 1 
Викладається в 1-
му семестрі в циклі 
ЗП 

ЗП.19 Маркетинг  150 5 6 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.20 

ЗП.20 Логістика 120 4 5 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.12, 
ЗП.15 

ЗП.21 Фінанси  120 4 3 Викладається 



після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.09, 
ЗП.10 

ЗП.22 Бухгалтерський облік  120 4 4 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.21 

ЗП.23 Соціально-трудові 
відносини  90 3 5 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.14, 
ЗП.15, 
ЗП.16 

ЗП.24 Паблік Рилейшнз 90 3 5 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.15, 
ЗП.17 

ЗП.25 Світова економіка 120 4 5 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.09, 
ЗП.10, 
ЗП.17 

ЗП.26 Національна економіка  105 3,5 2 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.09, 
ЗП.11 

ЗП.27 Менеджмент 180 6 4 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ПП.05, 
ЗП.31, 
ЗП.32 

ЗП.28 Підприємницькі ризики 105 3,5 6 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.17, 
ПП.02, 
ПП.06, 
ПП.07 

ЗП.29 Інноваційне 
підприємництво 105 3,5 7 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.28, 
ПП.02, 
ПП.06, 
ПП.07 

ЗП.30 Стратегія підприємства  210 7 7,8 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.14, 



ЗП.15, 
ЗП.16, 
ЗП.17, 
ПП.02, 
ПП.06, 
ПП.07 

ЗП.31 Підприємництво і малий 
бізнес  120 4 8 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.17, 
ПП.05, 
ПП.07, 
ПП.08 

ЗП.32 Економетрія  90 3 3 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.13, 
ЗП.16 

ЗП.33 Проектний аналіз 120 4 7 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.14, 
ЗП.17 

ЗП.34 Потенціал і розвиток 
підприємства 105 3,5 8 

Викладається 
після вивчення  
дисциплін:  
ЗП.17, 
ПП.03, 
ПП.04, 
ПП.06 

ЗП.35 
Курсова робота 
(Економіка 
підприємства) 

90 3 5 

Здійснюється 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.17 

ЗП.36 

Навчально-ознайомча 
практика  

180 6 4 

Здійснюється 
після вивчення 
дисциплін 1-4 
семестру циклу 
ЗП і ПП 

Разом за циклом загальної 
підготовки  5040 168   

ІІ. Цикл професійної підготовки 

ПП.01 Іноземна мова 300 10 6,7,8 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.05 

ПП.02 
Інфраструктура 
підприємницької 
діяльності 

90 3 5 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.17, 
ЗП.27, 
ЗП.32 

ПП.03 Ризик-менеджмент 150 5 7 
Викладається 
після вивчення 



дисциплін: 
ПП.04, 
ПП.06, 
ЗП.27 

ПП.04 
Лідерство та партнерство 
в підприємницькій 
діяльності 

105 3,5 6 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.17, 
ЗП.27, 
ЗП.32 

ПП.05 Етика бізнесу 90 3 2 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.08 

ПП.06 Формування бізнес-
моделі підприємства  90 3 5 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.14, 
ЗП.15, 
ЗП.21, 
ЗП.22 

ПП.07 
Контролінг в 
підприємницькій 
діяльності 

120 4 5 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.17 

ПП.08 Венчурний бізнес 105 3,5 7 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ПП.02, 
ПП.04 

ПП.09 Оподаткування 
підприємства 105 3,5 8 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ПП.07, 
ЗП.17, 
ЗП.33 

ПП.10 Організація діяльності 
підприємства 90 3 8 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ПП.07, 
ЗП.17, 
ЗП.33 

ПП.11 
Правові засади 
підприємницької 
діяльності 

90 3 8 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.18 

ПП.12 Бізнес-планування 105 3,5 6 

Викладається 
після вивчення 
дисциплін: 
ЗП.17, 
ЗП.20, 
ЗП.24, 
ПП.07, 
ПП.06 



ПП.13 

Навчальна практика  

240 8 6 

Здійснюється 
після вивчення 
дисциплін1-6 
семестру циклу 
ЗП і ПП 

ПП.14 

Виробнича практика  

480 16 8 

Здійснюється 
після вивчення 
дисциплін 1-8 
семестру циклу 
ЗП і ПП 

Разом за циклом професійної 
підготовки: 2160 72   

Разом за планом 7200 240   
 
 
 
 

 
  



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 
 

Атестація випускника освітньо-професійної програми 
«»Підприємництво» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» проводиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену та 
завершується видачею документа встановленого зразка про присудження 
ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації фахівець з економіки 
підприємства (Specialist in Enterprise Economics).  

Комплексний кваліфікаційний екзамен є засобом об’єктивного контролю 
якості вищої освіти фахової підготовки студентів.  

Рівень фахової підготовки встановлюється опосередковано за допомогою 
різних за формою завдань і складається з: 

• теоретичної частини (тестові завдання); 
• практичної частини (розв’язання задачі, для реалізації якої 

використовуються дидактичні засоби, що дають змогу перевірити 
сформованість відповідних умінь та навичок). 
Усі екзаменаційні завдання є рівнозначними за їх внеском до загальної 

оцінки за комплексний кваліфікаційний екзамен (загальна сума балів – 100 
балів). Підсумкова оцінка за комплексний кваліфікаційний екзамен складається 
з суми балів набраних студентом за теоретичну та практичну частину, – 
переведена в оцінку за 4-бальною шкалою і шкалою ECTS.   

Теоретична та практична частина програми комплексного 
кваліфікаційного екзамену містить змістові модулі обов’язкових навчальних 
дисциплін циклу професійної та практичної підготовки ОПП бакалавра за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: 
«Планування та організація діяльності підприємства», «Економіка 
підприємства», «Економічний аналіз», «Економіка і нормування праці», 
«Фінансовий облік». 

Екзамен з економічної теорії  є засобом об’єктивного контролю якості 
вищої освіти фахової підготовки студентів. Білети екзамену з економічної 
теорії  скаладаються з: 

• теоретичної частини (тестові завдання); 
• практичної частини (розв’язання комплексного ситуаційного 

завдання, для реалізації якого використовуються дидактичні засоби, що 
дає змогу перевірити сформованість відповідних умінь та навичок). 
Усі екзаменаційні завдання є рівнозначними за їх внеском до загальної 

оцінки за екзамен з економічної теорії (загальна сума балів – 100 балів). 
Підсумкова оцінка за екзамен з економічної теорії складається з суми балів 
набраних студентом за теоретичну та практичну частину, – переведена в оцінку 
за 4-бальною шкалою і шкалою ECTS.   

На підставі успішно складених комплексного кваліфікаційного екзамену 
та екзамену з економічної теорії Екзаменаційна комісія (ЕК) вирішує питання 
про присвоєння її автору кваліфікації і видачу диплома бакалавра. 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 
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ЗП.01      +     +                    +                  
ЗП.02    +  +  +        +  +        +  +                     
ЗП.03        +  +  +                    +                 
ЗП.04        +  +  +        +  +          +                 
ЗП.05                    +  +          +                 
ЗП.06  +                              +                 
ЗП.07 

                  
            

ЗП.07.1  +              +                                 
ЗП.07.2  +                 +                             
ЗП.07.3  +                   +                           
ЗП.08                     +                           
ЗП.09           +       +                         +   
ЗП.10                     +                           
ЗП.11                     +                           
ЗП.12           + +     +                         +   
ЗП.13           + +                                   
ЗП.14           + +                                   
ЗП.15     +   + + + + +             +         +   +   
ЗП.16     +   + + + +     +   +     +         +       
ЗП.17     +   + + + +     +   +     +         +       
ЗП.18     +   + + + +     +                       +   
ЗП.19                           +                     
ЗП.20           + +             +                     
ЗП.21       +   +               +         +   +       
ЗП.22       +   + +       +   +         +             
ЗП.23       + + + + +       + + +       +             
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ЗП.25                           +                 +   
ЗП.26                           +                 +   
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ЗП.29                   +                             
ЗП.30         +       +                         +     
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ЗП.33         + +     +                         +     
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ПП.03   +   + + + +     +                       +     
ПП.04                         +                       
ПП.05         + +             +                       
ПП.06     +   +               +         +   +         
ПП.07     +   + +       +   +         +               
ПП.08     + + + + +       + + +       +               
ПП.09       +                 +                 +     
ПП.10                         +                 +     
ПП.11                         +                 +     
ПП.12     + +             +                           
ПП.13 +   +               +         +   +             
ПП.14 +   + +       +   +         +                   
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ЗП.01  
+             +                    + +      

                  
+     + 

ЗП.02                 +                                           +     + 
ЗП.03                 +                                                   
ЗП.04       +       +                         +                     +     
ЗП.05                 +                                             +     
ЗП.06                 +                                             +     
ЗП.07                                   ЗП.07.

1       + +                                                      + +    
ЗП.07.

2       + +                                                           
ЗП.07.

3 +   + + + + +             +         +   +                           
ЗП.08 +   + + + +     +   +     +         +                               
ЗП.09 +   + + + +     +   +     +         +                               
ЗП.10 +   + + + +     +                       +                           
ЗП.11                       +                                             
ЗП.12       + +             +                                             
ЗП.13   +   +               +         +   +                               
ЗП.14   +   + +       +   +         +                                 +   
ЗП.15                  +             +                    + +            +   
ЗП.16                                 +                               +   
ЗП.17                                 +                                   
ЗП.18                       +       +                         +           
ЗП.19                                 +                                   
ЗП.20                                 +                           +   +   
ЗП.21                       + +     +                         +           
ЗП.22                       + +                                           
ЗП.23                       + +                                           
ЗП.24                 +   + + + + +             +         +   +           



ЗП.25                 +   + + + +     +   +     +         +     +     +   
ЗП.26                 +   + + + +     +   +     +         +     +     +   
ЗП.27                 +   + + + +     +                       +           
ЗП.28                                       +                     +       
ЗП.29                       + +             +                     +       
ЗП.30                   +   +               +         +   +       +       
ЗП.31                   +   + +       +   +         +           +         
ЗП.32      +             +                    + +                     + +      
ЗП.33                     +                                               
ЗП.34                     +                                               
ЗП.35           +       +                         +                       
ЗП.36                     +                                               
ПП.01                     +                                               
ПП.02           + +     +                         +                       
ПП.03           + +                                                       
ПП.04           + +                                                       
ПП.05     +   + + + + +             +         +   +                 +     
ПП.06     +   + + + +     +   +     +         +                     +     
ПП.07     +   + + + +     +   +     +         +                     +     
ПП.08     +   + + + +     +                       +                       
ПП.09                           +                                         
ПП.10           + +             +                                         
ПП.11       +   +               +         +   +                 +   +     
ПП.12       +   + +       +   +         +                                 
ПП.13          +             +                    + +                     + +  
ПП.14                         +                                           

 
 
 

 
  



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньо-професійної 
програми 
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ЗП.01                 +   + + + +     + 
ЗП.02                 +   + + + +     + 
ЗП.03                 +   + + + +     + 
ЗП.04                                   
ЗП.05                       + +         
ЗП.06                   +   +           
ЗП.07 

                 
ЗП.07.1      +             +               
ЗП.07.2                     +             
ЗП.07.3                     +             
ЗП.08           +       +               
ЗП.09                     +             
ЗП.10                     +             
ЗП.11           + +     +               
ЗП.12           + +                     
ЗП.13           + +                     
ЗП.14     +   + + + + +             +   
ЗП.15     +   + + + +     +   +     +   
ЗП.16     +   + + + +     +   +     +   
ЗП.17                 +   + + + +     + 
ЗП.18                 +   + + + +     + 
ЗП.19                 +   + + + +     + 
ЗП.20                                   
ЗП.21                       + +         
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ЗП.22                   +   +           
ЗП.23                   +   + +       + 
ЗП.24      +             +               
ЗП.25                     +             
ЗП.26 +                   +             
ЗП.27           +       +               
ЗП.28                     +             
ЗП.29                     +             
ЗП.30 +         + +     +               
ЗП.31           + +                     
ЗП.32           + +                     
ЗП.33     +   + + + + +             +   
ЗП.34     +   + + + +     +   +     +   
ЗП.35     +   + + + +     +   +     +   
ЗП.36 +               +   +             
ПП.01                 +   + +       +   
ПП.02    +             +                 
ПП.03                   +               
ПП.04                   +               
ПП.05         +       +                 
ПП.06                   +               
ПП.07                   +               
ПП.08                 +   +             
ПП.09                 +   + +       +   
ПП.10    +             +                 
ПП.11                   +               
ПП.12                   +               
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ПП.13         +       +                 
ПП.14                   +               

 
 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 
 

Код та найменування спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» 
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 
Освітня програма: Освітньо-професійна програма «Підприємництво» 
Форма навчання – денна (заочна) 
Загальний обсяг у кредитах та термін навчання – 240 (3 рік 10 місяців) 
Навчальний план, затверджений Вченою Радою (протокол № 12 від 
23.06.2016) 
Відповідність вимогам стандарту вищої освіти – відсутній 
Відповідність вимогам професійного стандарту – відсутній  
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – повна загальна 
середня освіта 

Компетентності, якими 
повинен оволодіти здобувач Програмні результати навчання 

Найменування 
навчальних 
дисциплін 

(практик тощо) 
І. Цикл загальної підготовки (ЗП) 
Здатність до абстрактного, 
креативного та критичного 
мислення, вирішувати проблеми 
в професійній діяльності на 
основі аналізу й синтезу. 
 Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації 
з різних джерел, зокрема завдяки 
використанню інформаційних і 
комунікаційних технологій: 
знаходити, оцінювати й 
використовувати інформацію з 
різних джерел, необхідну для 
рішення наукових і професійних 
завдань. 
Здатність діяти з позиції 
соціальної відповідальності, 
займати активну життєву та 
громадянську позицію, 
розвивати лідерські якості. 
Здатність застосовувати знання 
про природу, джерела та 
інститути зовнішньої політики 
держави.  
Здатність вчитися, здобувати 
нові знання, уміння, у тому числі 
в галузі, відмінної від 
професійної. 

Знання: 
– основних періодів і явищ суспільного розвитку 
українського народу в добу ранньофеодальної 
історії та головних історико-документальних 
джерел цього періоду; 
– специфіки суспільного розвитку України в 
добу пізнішого середньовіччя, співіснування в 
системі європейських держав; 
– особливостей державницького існування в 
добу гетьманської державності та державності 
ХХ ст., 
– основних досягнень у розвитку культури і 
суспільної думки; 

ЗП. 01 
Історія України 
 

Уміння: 
– визначати характер суспільних і політичних 
явищ сучасності на основі співставлення з 
минулими історичними явищами; 
– аналізувати політичні явища, програми, 
діяльність політичних лідерів, які формуються на 
досвіді минулого історичного процесу; 
– допомогти майбутнім фахівцям гуманітарно-
політичній державній просвітницькій та 
культурологічній діяльності. 

Здатність до засвоєння здобутків 
української матеріальної та 
духовної культури від її витоків 
до сьогодення, можливостей 
запозичення культурних 
цінностей інших народів, 
порівняльного аналізу ролі і 
місця вітчизняної культури у 
контексті світових та 
європейських культуротворчих 
процесів.  
Здатність до міждисциплінарної 

Знання: 
— концептуальних засад історії та теорії 
української культури; 
— головних напрямів розвитку духовної 
культури України; 
— історії становлення та розвитку окремих 
галузей української культури – театру, музики, 
образотворчого мистецтва, архітектури 
— міжкультурних зв’язків України з країнами 
Європи та світу; 
— проблем та перспектив розвитку української 
культури у сучасному цивілізаційному процесі; 

ЗП.02 
Історія української 
культури 



взаємодії, налагодження та 
здійснення комунікаційної 
діяльності із   зовнішнім 
середовищем, спілкування з 
експертами з інших галузей.  
Здатність використовувати у 
професійній діяльності базові 
знання у галузі природничих, 
соціально-гуманітарних та 
економічних наук. 
Здатність вчитися, здобувати 
нові знання, уміння, у тому числі 
в галузі, відмінної від 
професійної. 

— визначальних етапів історії національної 
культури; 
— основних представників культурного процесу. 
Уміння:  
— збирати, систематизувати інформацію, 
здійснювати порівняльний аналіз та 
використовувати її у практичній діяльності; 
— аналізувати на основі наукової методології 
суспільствознавчих дисциплін багатий фактичний 
матеріал із історії української культури; 
— визначати можливості культурних запозичень 
відповідно до національних інтересів України; 
— чітко окреслювати предмет і завдання історії 
української культури відповідно до інших 
соціально-гуманітарних наук. 

Здатність до формування 
необхідної комунікативної 
спроможності в сферах 
професійного спілкування в 
усній і письмовій формах, 
навичок практичного володіння 
мовою в різних видах 
мовленнєвої діяльності. 
Здатність спілкуватися 
державною та іноземними 
мовами як усно, так і письмово.  
Здатність до міждисциплінарної 
взаємодії, налагодження та 
здійснення комунікаційної 
діяльності із   зовнішнім 
середовищем, спілкування з 
експертами з інших галузей.  
Здатність до здійснення 
комунікації та інформаційно-
аналітичної діяльності у сфері 
підприємницької діяльності 
(українською та іноземними 
мовами). 

Знання: 
− значення курсу; 
− теоретичних засад курсу, змісту мовних 
понять і термінів; 
− мовних явищ, закономірностей, правил 
орфографії та пунктуації; 
− стилістичних ознак мовних одиниць усіх 
рівнів, стилістичних ресурсів мови; 
− значень мовних одиниць та особливостей їх 
функціонування; 
− основних умов ефективного мовленнєвого 
спілкування, композиції публічного виступу; 
− прийомів мислення, вимог до мовлення і 
мислення, як правильно читати й осмислювати 
прочитане; 
− сутності, видів, завдань етики ділового 
спілкування, етичних норм та нормативів; 
основних функцій, рівнів ділового спілкування, 
міжособистісних стосунків; 
− мови професії, термінології свого фаху, 
джерел поповнення лексики сучасної української 
літературної мови; 
− призначення, кваліфікації документів, вимог 
до складання та оформлення різних видів 
документів та правил їх оформлення. 

ЗП.03 
Українська мова за 
проф. спрям. 

Уміння: 
–  аналітично опрацьовувати наукову літературу, 
реферувати наукові тексти;  
– аналізувати тексти наукового стилю та стилю 
масової інформації;  
– самостійно створювати різножанрові тексти 
відповідно до комунікативних потреб у 
професійній сфері;  
– складати зразки основних видів документів 
професійного листування; 
– користуватися універсальними протокольними 
мовними формулами при підготовці професійних 
текстів;  
– обирати необхідні жанрові різновиди 
документів професійного листування у 
відповідності до різних комунікативних ситуацій. 

Здатність до абстрактного, 
креативного та критичного 
мислення, вирішувати проблеми 
в професійній діяльності на 
основі аналізу й синтезу. 
Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями та 
застосовувати їх у практичній 
діяльності.  

Знання: 
– специфіки філософії, її предмету і основних 
функцій, місця в духовній культурі людства; 
– базових категорій філософії та її законів; 
– основних етапів розвитку філософії та їхньої 
специфіки; 
– основних філософських напрямків, шкіл й 
персоналій. 

ЗП.04 
Філософія 

Уміння: 



Здатність до міждисциплінарної 
взаємодії, налагодження та 
здійснення комунікаційної 
діяльності із   зовнішнім 
середовищем, спілкування з 
експертами з інших галузей. 
 

– на основі набутих знань з філософії опановувати 
самостійним стилем мислення; 
– засвоїти специфіку філософського осягнення 
дійсності; 
– формувати свою власну світоглядну і 
громадську позиції при аналізі актуальних проблем 
сьогодення. 

Здатність спілкуватися 
державною та іноземними 
мовами як усно, так і письмово.  
Здатність використовувати 
загальні та професійно 
орієнтовані навички мовної та 
мовленнєвої компетенції для 
реалізації ефективної комунікації 
для роботи в галузі управління та 
адміністрування. 
 

Знання: 
– теоретичного матеріалу мови (лексика, 
граматика, структурні й мовні моделі) у 
професійному контексті; 
– розуміти, як ключовi цінності, переконання та 
поведінка в академічному i професійному 
середовищі України вiдрiзняються при порівнянні 
однієї культури з іншими (мiжнароднi, 
національні, iнституцiйнi особливості); 
–  розуміти piзнi корпоративні культури в 
конкретних професійних контекстах i те, яким 
чином вони спiввiдносяться одна з одною; 
–  застосовувати міжкультурне розуміння у 
процесі безпосереднього усного і писемного 
спілкування в академічному та професійному 
середовищі; 
– належним чином поводитися й реагувати у 
типових світських, академічних i професійних 
ситуаціях повсякденного життя, а також знати 
правила взаємодії мiж людьми. 

ЗП.05 
Іноземна мова 

Уміння: 
– застосовувати іноземну мову у професійній 
діяльності та у побутовому спілкуванні; 
–  розуміти зміст текстів професійно-
орієнтованого характеру певного рівня 
складності; 
–  здійснювати пошук інформації за 
професійними завданнями;  
– працювати з іншомовними джерелами 
інформації; 
– презентувати іншомовну інформацію 
професійного характеру у вигляді переказу або 
доповіді;  
– сприймати на слух зміст навчальних 
аудіоматеріалів професійного спрямування. 

Здатність вчитися, здобувати 
нові знання, уміння, у тому числі 
в галузі, відмінної від 
професійної. 
Здатність спілкуватися 
державною та іноземними 
мовами як усно, так і письмово. 
Здатність до міждисциплінарної 
взаємодії, налагодження та 
здійснення комунікаційної 
діяльності із   зовнішнім 
середовищем, спілкування з 
експертами з інших галузей. 
Здатність до формування 
необхідної комунікативної 
спроможності в сферах 
професійного спілкування в 
усній і письмовій формах, 
навичок практичного володіння 
мовою в різних видах 
мовленнєвої діяльності. 

Знання: 
– граматичних структур, розуміти їх і правильно 
застосовувати; 
– лексико-граматичних категорій мовних 
одиниць іноземної мови та вільно у них 
орієнтуватися; 
– особливостей стилю в професійно-
перекладацькій, культурно-естетичній та 
побутовій сферах. 

 
Іноземна мова 

Уміння: 
– володіти навичками застосування термінології; 
– здійснювати правильний вибір поданих 
варіантів; 
– володіти розвиненою культурою мислення, 
вміти ясно і логічно висловлювати свої думки як 
усно, так і письмово; 
– перекладати текст з української на іноземну з 
пройденого лексико-граматичного матеріалу; 
володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності 
на базі мінімально-достатнього обсягу фонетики, 
граматики, лексики, графіки, орфографії, 
пунктуації та лінгвокраїнознавства. 

Здатність до розуміння генези 
найвищих здобутків світових 

Знання: 
− головних категорій політичної науки, а саме: 

ЗП.06 
Політологія  



політичних учень і розуміння 
політики, висвітлення базових 
характеристик вітчизняної 
політичної думки.  
Здатність вести дослідницьку 
діяльність, включаючи аналіз 
проблем, постановку цілей і 
завдань, вибір способу й методів 
дослідження, а також оцінку 
його якості. 
Здатність критично оцінювати й 
переосмислювати накопичений 
досвід (власний і чужий), 
рефлексувати професійну й 
соціальну діяльність. 
Здатність діяти з позиції 
соціальної відповідальності, 
займати активну життєву та 
громадянську позицію, 
розвивати лідерські якості. 

політичного життя, етно-національних відносин, 
національної політики, політичної еліти, 
політичного лідерства, політичної системи 
суспільства, держави, політичної влади, 
політичних режимів, громадських об'єднань, 
національної безпеки, політичних конфліктів, 
геополітики, політичних партій, політичної 
модернізації, глобальних проблем сучасності та 
ін.;  
− основних політологічних течій, 
найважливіших принципів та цінностей 
політології. 
Уміння:  
− ідентифікувати політологічні тексти з певними 
поглядами, розв’язувати тести, аналізувати 
соціально-економічні, політичні проблеми 
суспільства,застосовувати політологічні знання в 
організаційної сфері; 
− аналізувати і акумулювати політологічні 
тексти в наукових рефератах, виступах, доповідях 
на наукових студентських конференціях, 
диспутувати з тих чи інших проблем політики, 
аналізувати відображення плюралістичних течій в 
житті суспільства, сформувати політичну 
культуру, виявляти й обґрунтовувати свою 
політичну позицію; 
− розуміти сутність політичних проблем 
сучасності, використовувати отримані знання для 
аналізу політичних подій сьогодення. 

Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних 
джерел, зокрема завдяки 
використанню інформаційних і 
комунікаційних технологій: 
знаходити, оцінювати й 
використовувати інформацію з 
різних джерел, необхідну для 
рішення наукових і професійних 
завдань.  
Здатність до міждисциплінарної 
взаємодії, налагодження та 
здійснення комунікаційної 
діяльності із   зовнішнім 
середовищем, спілкування з 
експертами з інших галузей.  
 

Знання:  
− принципів формування безпечної 
життєдіяльності людини; 
− характеристик зовнішніх та внутрішніх  
негативних факторів; 
− впливу психофізіологічних особливостей 
людини на формування її безпеки; 
− класифікації і нормування шкідливих і 
небезпечних факторів, що негативно впливають 
на здоров'я людини; 
− законодавчих актів та нормативних документів 
з питань безпеки життєдіяльності людини, 
основних принципів колективної безпеки, 
принципів гармонійного розвитку людини та 
сталого розвитку людства. 

ЗП.07.1 
Основи екології та 
безпеки 
життєдіяльності 

Уміння: 
− аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації; 
− оцінити середовище перебування стосовно 
особистої безпеки і безпеки колективу; 
− самостійно приймати рішення про організацію 
термінових заходів у разі виникнення 
екстремальних ситуацій; 
− забезпечити особисту безпеку в екстремальних 
ситуаціях; 
− розробляти і впроваджувати систему заходів, 
спрямованих на збереження здоров'я людини та її 
гармонійний розвиток; 
− оцінювати негативні фактори середовища 
перебування  та визначати шляхи усунення їх дії 
на людину; 
− надавати першу медичну допомогу в 
екстремальних ситуаціях собі та іншим 
потерпілим; 
− визначати вимоги законодавчих актів у межах 
особистої та колективної відповідальності. 



Здатність до опанування  змістом 
документів з права щодо захисту 
людей та діяльності цивільної 
оборони. 
Здатність до прогнозування 
масштабів надзвичайних 
ситуацій, запобіганню їх 
виникненню, визначати засоби 
захисту людей. Здатність 
організовувати і проводити 
рятувальні та інші невідкладні 
роботи при ліквідації наслідків 
аварій, катастроф, стихійних лих 
і в осередках ураження. 
Здатність діяти з позиції 
соціальної відповідальності, 
займати активну життєву та 
громадянську позицію, 
розвивати лідерські якості. 
Здатність вчитися, здобувати 
нові знання, уміння, у тому числі 
в галузі, відмінної від 
професійної. 

Знання: 
— можливих заходів щодо запобігання 
виникненню небезпечного ризику для життя та 
здоров’я людей; 
— можливих заходів щодо запобігання 
виникненню техногенного характеру; 
— можливих небезпечних й шкідливих факторів 
середовища і наслідки їх негативних дій; 
—  способів і методів підвищення безпеки й 
екологічності технічних засобів і технологічних 
процесів;  
— характеристики осередків ураження, які 
виникають у надзвичайних ситуаціях мирного і 
воєнного часу; 
—  можливих способів захисту населення від 
уражуючих факторів аварій, катастроф, 
стихійного лиха й застосування сучасної зброї. ЗП.07.2 

Цивільна оборона Уміння: 
— практично вживати заходів щодо підвищення 
стійкості безпеки й екологічності технічних 
засобів і технологічних процесів; 
—  застосувати закони та нормативно-технічні 
акти з метою надійного забезпечення захисту 
здоров’я та життя людини;  
— використовувати засоби індивідуального та 
медичного захисту;  
— користуватися вимірювальними приладами;  
— здійснювати заходи щодо самозахисту і захисту 
виробничого персоналу, населення від наслідків 
аварій, катастроф, стихійного лиха і застосування 
сучасної зброї;  
— оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну 
обстановку й ситуацію, яка може виникнути 
внаслідок стихійного лиха й аварії, приймати 
відповідні рішення. 

Здатність використовувати 
положення законодавчих актів і 
нормативно-правових 
документів з охорони праці та 
промислової безпеки у своїй 
діяльності. 
Здатність володіти основними 
методами збереження життя, 
здоров’я та працездатності 
працівників під час майбутньої 
професійної діяльності у межах 
своєї компетенції на первинної 
посаді. 
Здатність відповідально 
приймати рішення з урахуванням 
соціальних, і етичних цінностей 
та правових норм. 
Здатність до абстрактного, 
креативного та критичного 
мислення, вирішувати проблеми 
в професійній діяльності на 
основі аналізу й синтезу. 

Знання: 
— основ трудового законодавства та нормативно-
технічних вимог щодо охороні праці;  
— порядку дослідження виробничого 
травматизму та основні напрями у вирішенні 
питань охорони праці; - 
— системи стандартів безпеки праці; 
— технічних засобів виробничої санітарії 
(опалення, освітлення, засоби захисту від шуму та 
вібрацій, засоби захисту від теплового 
випромінювання); 
— вимог безпеки при використанні 
електрообладнання; 
— причини електротравм; 
— системи заходів безпечної експлуатації 
електроустановок; засоби попередження 
електротравм від дотику до струмоведучих 
частин;  
— захисного заземлення, занулення, захисного 
вимикання, їх призначення;  
— основ першої допомоги при ураженні 
електричним струмом;  
— класифікації приміщень і виробництв за 
вибухо-пожежонебезпечністю;  
— видів вибухозахисту електроустаткування; 
системи попередження пожеж; заходів та засобів 
пожежогасіння. 

ЗП.07.3 
Основи охорони 
праці  

Уміння: 
— оцінювати технологічні процеси та обладнання 
на відповідність вимогам безпеки;  



— обґрунтовувати вибір оптимальних умов і 
режимів праці в галузі діяльності на основі 
сучасних досягнень в сфері охорони праці; 
виконувати виробничо-технологічні функцій із 
обов’язковим додержанням і забезпеченням усіх 
вимог гігієни і безпеки праці; в організаційно-
управлінській діяльності: оцінювати виробниче 
середовище на відповідність санітарно-
гігієнічним вимогам; володіти базовими 
організаційними методами збереження життя, 
здоров’я та працездатності виробничого 
персоналу, профілактики виробничого 
травматизму та професійної захворюваності на 
робочому місці, у виробничому колективі в 
обсязі, необхідному для виконання професійних 
обов’язків на первинної посаді;  
— здійснювати організаційну діяльність у 
первинному трудовому колективі (підрозділі) з 
обов’язковим додержанням і виконанням вимог 
охорони праці;  
— проводити інструктажі з охорони праці на 
робочих місцях, в проектно-конструкторській 
діяльності: забезпечувати максимальний рівень 
безпеки і гігієнічних характеристик 
технологічних процесів і обладнання на стадії їх 
створення (проектування) у межах своєї 
компетенції. 

Здатність до абстрактного, 
креативного та критичного 
мислення, вирішувати проблеми 
в професійній діяльності на 
основі аналізу й синтезу. 
Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних 
джерел, зокрема завдяки 
використанню інформаційних і 
комунікаційних технологій: 
знаходити, оцінювати й 
використовувати інформацію з 
різних джерел, необхідну для 
рішення наукових і професійних 
завдань. 
Здатність критично оцінювати й 
переосмислювати накопичений 
досвід (власний і чужий), 
рефлексувати професійну й 
соціальну діяльність. 

Знання: 
— методологічних засад розвитку продуктивних 
сил і виробничих відносин; 
— закономірностей розвитку соціально-
економічних систем; 
— соціально-економічного змісту перехідних 
процесів в Україні. 

ЗП.08 
Політична економія 

Уміння: 
— аналізувати характер сучасних виробничих 
відносин; 
— розкривати соціально-економічний зміст 
перехідних процесів в Україні; 
— аналізувати економічну політику держави і 
пропонувати заходи щодо підвищення її 
ефективності. 

Здатність вести дослідницьку 
діяльність, включаючи аналіз 
проблем, постановку цілей і 
завдань, вибір способу й методів 
дослідження, а також оцінку 
його якості. 
Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних 
джерел, зокрема завдяки 
використанню інформаційних і 
комунікаційних технологій: 
знаходити, оцінювати й 
використовувати інформацію з 
різних джерел, необхідну для 
рішення наукових і професійних 
завдань. 
Здатність до абстрактного, 
креативного та критичного 
мислення, вирішувати проблеми 

Знання: 
− термінології та основних методів 
мікроекономічного аналізу; 
− чинників споживчого вибору і умов 
досягнення споживча рівновага; 
− загальних моделей поведінки підприємства в 
умовах недосконало конкурентних ринків 
продукції та ресурсів; 
− умов рівноваги фірми у короткостроковому і 
довгостроковому періодах. ЗП.09 

Мікроекономіка  Уміння: 
− систематизувати фактори, що визначають 
специфіку поведінки підприємств на продуктових 
та ресурсних ринках; 
− установлювати зв’язок еластичності попиту і 
пропозиції з параметрами й характеристиками 
економічних явищ; 
− досліджувати причинно-наслідкові зв’язки і 
прогнозувати наслідки прийнятих рішень 



в професійній діяльності на 
основі аналізу й синтезу. 
Здатність досліджувати 
тенденції розвитку економіки за 
допомогою інструментарію 
макро- та мікроекономічного 
аналізу, робити узагальнення 
стосовно оцінки прояву окремих 
явищ, які властиві сучасним 
процесам в економіці та 
формувати на цій основі 
стратегію розвитку 
підприємства. 

суб’єктами ринку. 

Здатність вести дослідницьку 
діяльність, включаючи аналіз 
проблем, постановку цілей і 
завдань, вибір способу й методів 
дослідження, а також оцінку 
його якості. 
Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних 
джерел, зокрема завдяки 
використанню інформаційних і 
комунікаційних технологій: 
знаходити, оцінювати й 
використовувати інформацію з 
різних джерел, необхідну для 
рішення наукових і професійних 
завдань. 
Здатність до абстрактного, 
креативного та критичного 
мислення, вирішувати проблеми 
в професійній діяльності на 
основі аналізу й синтезу. 
Здатність досліджувати 
тенденції розвитку економіки за 
допомогою інструментарію 
макро- та мікроекономічного 
аналізу, робити узагальнення 
стосовно оцінки прояву окремих 
явищ, які властиві сучасним 
процесам в економіці та 
формувати на цій основі 
стратегію розвитку 
підприємства. 

Знання: 
− макроекономічних показників систем 
національних рахунків; 
− специфіки взаємозв’язку і взаємозалежності 
окремих макроекономічних показників; 
− чинників і наслідки формування та взаємодії 
сукупного попиту і сукупного пропонування; 
− сукупних видатків і валового внутрішнього 
продукту. 

ЗП.10 
Макроекономіка  

Уміння: 
− аналізувати макроекономічні результати 
функціонування економіки; 
− будувати макроекономічні прогнози розвитку 
складових національної економіки; 
− розробляти макроекономічну політику 
держави. 

Здатність до глибокого 
розуміння законів і категорій 
економічної науки, 
закономірностей 
функціонування і розвитку 
економічних систем, сутності 
ринкової економіки, способів і 
методів ефективного 
використання обмежених 
економічних ресурсів і проблем 
в умовах функціонування 
ринкової економіки. 
Здобуття економічних знань про 
господарський механізм, 
економічний розвиток, 
виробничі відносини та види 
виробництва, про соціально-
економічний устрій суспільства 
та фінансові відносини в 
суспільстві. 

Знання: 
— загальних основ економічного життя 
суспільства;  
— закономірностей розвитку суспільного 
виробництва;  
— методологічних основ механізму дії 
економічних законів та їх використання у процесі 
господарської діяльності; 
— основ макроекономічного рівня 
господарювання у відтворювальному процесі та 
при економічному зростанні;  
— закономірностей функціонування ринкової 
системи;  
— істотних рис основних соціально-економічних 
систем і напрями їх еволюції;  
— ролі економічної теорії у розробці шляхів 
формування соціально-орієнтованої економічної 
системи суспільства. 

ЗП.11 
Історія економіки та 
економічної думки 

Уміння: 
— проводити розрахунок основних 
макроекономічних показників в системі 



національних рахунків; 
— побудувати ефективну економічну політику на 
підприємстві та на рівні держави; 
— здійснювати оцінку ефективності діяльності 
фірми на основі мікроекономічних залежностей; 
користуватись в практичній роботі методикою 
застосування економічних законів. 

Здатність до математичного 
дослідження прикладних 
математичних задач, зокрема 
побудові математичних моделей 
та їх аналізу при допомозі 
математичних методів. 
Здатність до розуміння 
причинно-наслідкових зв’язків, 
володіння базовим 
математичним апаратом.  
 

Знання: 
– понятійного апарату дедуктивних теорій; 
–  дедуктивних доведень теореми та доведення 
правильності процедур розв’язань типових задач;  
– дедуктивних обґрунтувань правильності 
розв’язання задач та шукати логічні помилки у 
невірних дедуктивних міркуваннях;  
–  використовувати математичну та логічну 
символіку на практиці; 
– методів розв’язання систем (квадрат- них і 
прямокутних) лінійних алгебраїчних рівнянь 
(неоднорідних і однорідних); 
– форм завдання векторів, лінійних і нелінійних 
операцій над ними, застосування векторів у 
задачах геометрії; 
– різновидів рівнянь прямої на площині (у 
просторі), площини у просторі, умов їх взаємного 
розташування; 
–  загального рівняння, канонічних рівнянь 
кривої другого порядку (кола, еліпса, гіперболи, 
параболи), зведення загального рівняння кривої 
другого порядку до канонічного вигляду за 
допомогою паралельного перенесення і повороту 
осей координат; 
– основних понять теорії багатовимірних 
векторних (лінійних) просторів, методів 
розв’язання задач щодо дослідження системи 
векторів на лінійну незалежність, розкладу 
вектора за базисом, переходу від одного базису до 
іншого; 
– поняття лінійного перетворення n- вимірного 
простору, умов його невиродженості, зв’язку між 
матрицями лінійного оператора в різних базисах. 

ЗП.12 
Вища математика  

Уміння: 
–  розв’язувати типові математичні задачі; 
– використовувати на практиці алгоритм 
розв’язання типових задач;  
– систематизувати типові задачі, знаходити 
критерії зведення задач до типових;  
–  розпізнавати типову задачу або зводити її до 
типової;  
– використовувати різні інформаційні джерела 
для пошуку процедур розв’язувань типових задач. 

Здатність до формування 
системи теоретичних знань і 
практичних навичок з основ 
імовірнісно-статистичного 
апарату, основних методів 
кількісного вимірювання 
випадковості дії факторів, що 
впливають на будь-які процеси, 
засад математичної статистики, 
яка використовується під час 
планування у сфері управління 
та адміністрування. 
Здатність до математичного 
дослідження прикладних 
математичних задач, зокрема 
побудові математичних моделей 

Знання: 
— основних понять теорії ймовірностей, 
зокрема:: випадкові події, означення та 
властивості ймовірностей, випадкові величини, 
основні закони розподілу дискретних та 
неперервних випадкових величин, їх числові 
характеристики;  
— використовувати на практиці елементи 
математичної статистики такі як: вибірковий 
метод, статистичні розподіли вибірки та їх 
числові характеристики, статистичні оцінки 
параметрів розподілу, статистичні гіпотези та їх 
перевірка. 

ЗП.13 
Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика  

Уміння: 
— вибирати математичні методи та ймовірнісні 
моделі, методичні прийоми статистичного аналізу 



та їх аналізу при допомозі 
математичних методів. 
 
 

для дослідження прикладних задач;  
— застосовувати сучасні статистичні методи для 
розв’язування практичних економічних задач та 
набути навичок самостійного використання 
математичної літератури та прикладних пакетів 
програм для статистичного аналізу економічних 
даних. 

Здатність до математичного 
дослідження прикладних 
математичних задач, зокрема 
побудові математичних моделей 
та їх аналізу при допомозі 
математичних методів. 
Здатність до формування 
системи теоретичних знань і 
практичних навичок з основ 
імовірнісно-статистичного 
апарату, основних методів 
кількісного вимірювання 
випадковості дії факторів, що 
впливають на будь-які процеси, 
засад математичної статистики, 
яка використовується під час 
планування у сфері управління 
та адміністрування. 
Здатність вести дослідницьку 
діяльність, включаючи аналіз 
проблем, постановку цілей і 
завдань, вибір способу й методів 
дослідження, а також оцінку 
його якості. 
Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних 
джерел, зокрема завдяки 
використанню інформаційних і 
комунікаційних технологій: 
знаходити, оцінювати й 
використовувати інформацію з 
різних джерел, необхідну для 
рішення наукових і професійних 
завдань. 

Знання: 
— принципів системного підходу; 
— стадій й методів економіко-математичного 
моделювання;  
— основних питань  про функцію корисності і її 
властивості; 
— функції корисності фон Неймана-
Моргенштерна; 
— принципи моделювання поводження 
споживачів на конкурентних ринках; 
— про неокласичну задачу споживання; 
— основи виробничих угрупувань і виробничі 
функції; 
— моделі попиту та пропозиції на ринку одного 
товару; 
—  найпростіші моделі ринків; 
— глобальні моделі виробництва та споживання. 

ЗП.14 
Економіко-
математичне 
моделювання 

Уміння: 
— проводити моделювання за допомогою методів 
лінійного програмування; 
— проводити моделювання поводження 
споживачів на конкурентних ринках; 
— визначати основні виробничі угрупування і 
виробничі функції; 
— визначати форми найпростіших моделей 
ринків; 
— обробляти глобальні моделі виробництва та 
споживання; 
— визначати обсяг необхідної інформації для 
чіткої постановки та розв’язування 
оптимізаційних задач;  
— здійснювати побудову економіко-
математичних моделей широкого спектра 
прикладних проблем стосовно управління 
підприємницькою діяльністю;  
— використовувати відповідне програмне 
забезпечення для оптимізаційних задач;  
— проводити аналіз оптимальних планів задач 
математичного програмування з метою надання 
практичних рекомендацій стосовно напрямків 
вдосконалення досліджуваного процесу. 

Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних 
джерел, зокрема завдяки 
використанню інформаційних і 
комунікаційних технологій: 
знаходити, оцінювати й 
використовувати інформацію з 
різних джерел, необхідну для 
рішення наукових і професійних 
завдань. 
Здатність критично оцінювати й 
переосмислювати накопичений 
досвід (власний і чужий), 
рефлексувати професійну й 
соціальну діяльність. 
Здатність вчитися, здобувати 
нові знання, уміння, у тому числі 

Знання: 
— основ сучасних технологій обробки інформації 
та можливостей їх застосування;  
— сучасного стану і основних напрямів розвитку 
комп'ютерної техніки та програмного 
забезпечення;  
— основних комп’ютерних інформаційних 
інструментаріїв, що допомагають в вирішенні 
правових завдань;  
— сучасного програмного забезпечення 
загального призначення; 
—  антивірусних програм та видів загроз 
зараження системного ПЗ вірусами;  
— Концептуальних основ локальної і глобальної 
комп'ютерних мереж; 
— особливостей роботи електронною поштою та 
засобами online-комунікації; 

ЗП.15 
Економічна 
інформатика 



в галузі, відмінної від 
професійної. 
Здатність застосовувати 
комп’ютерні технології обробки 
даних для вирішення завдань, 
здійснення аналізу інформації та 
підготовки аналітичних звітів. 

— основних понять та визначення БД; 
— концепцій логічних моделей організації даних 
у внутрішньо машинній сфері;  
— БД реляційного типу, їх функціональні 
можливості та перспективи розвитку, структуру, 
типи зв’язків та їх характеристику поняття ключа;  
— нормалізації таблиць в БД з реляційної 
моделлю організації;  
— інформаційно – логічну модель даних. 
Уміння: 
— будувати інформаційну модель предметної 
області, володіти елементами логіки, 
орієнтуватись в інформаційно-правових базах 
даних; 
— здійснювати пошук інформації в БД за 
допомогою запитів;  
— будувати запити різних типів за допомогою 
конструктора;  
— використовувати складені умови пошуку для 
відбору інформації в СУБД Access;  
— будувати параметричні запити;  
— будувати підсумкові запити;  
— будувати модифікуючі запити. 

Здатність до глибокого 
розуміння законів і категорій 
економічної науки, 
закономірностей 
функціонування і розвитку 
економічних систем, сутності 
ринкової економіки, способів і 
методів ефективного 
використання обмежених 
економічних ресурсів і проблем 
в умовах функціонування 
ринкової економіки. 
Здатність проводити 
дослідження з використанням 
теоретичних та прикладних 
досягнень в сфері 
підприємництва. 
Здатність до формування 
системи теоретичних знань і 
практичних навичок з основ 
імовірнісно-статистичного 
апарату, основних методів 
кількісного вимірювання 
випадковості дії факторів, що 
впливають на будь-які процеси, 
засад математичної статистики, 
яка використовується під час 
планування у сфері управління 
та адміністрування. 
Здатність вести дослідницьку 
діяльність, включаючи аналіз 
проблем, постановку цілей і 
завдань, вибір способу й методів 
дослідження, а також оцінку 
його якості. 

Знання: 
— теоретичних основ статистичного 
спостереження як способу формування 
інформаційної бази для дослідження та прийняття 
управлінських рішень;  
— методичних підходів до узагальнення та 
оброблення статистичних даних;  
— методології і методики екстенсивного та 
інтенсивного статистичного аналізу соціально - 
економічних явищ і процесів;  
— методии прогнозування та статистичного 
моделювання соціально - економічних 
параметрів. 

ЗП.16 
Статистика  

Уміння: 
— застосовувати методи статистичного 
спостереження для формування масиву 
первинних даних для статистичного дослідження;  
— здійснювати оброблення первинних даних з 
метою одержання узагальнюючих показників, 
рядів розподілу, відносних, середніх величин, 
показників варіації тощо;  
— виконувати необхідні аналітичні розрахунки із 
застосуванням комп'ютерної техніки у 
відповідності із метою статистичного 
дослідження, наявною вихідною статистичною 
інформацією;  
— здійснювати статистичний аналіз фінансово-
господарської діяльності, рівня соціально - 
економічного розвитку регіону, економічну 
інтерпретацію одержаних результатів, робити 
обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки. 

Здатність до глибокого 
розуміння законів і категорій 
економічної науки, 
закономірностей 
функціонування і розвитку 
економічних систем, сутності 
ринкової економіки, способів і 

Знання: 
– основних економічних основ функціонування 
підприємств в умовах ринку; 
– чинників, які впливають на ефективність 
роботи підприємств; 
– економічного змісту ресурсів, структуру та 
форми ресурсного забезпечення; 

ЗП.17 
Економіка 
підприємства  



методів ефективного 
використання обмежених 
економічних ресурсів і проблем 
в умовах функціонування 
ринкової економіки. 
Здатність застосовувати 
комп’ютерні технології обробки 
даних для вирішення завдань, 
здійснення аналізу інформації та 
підготовки аналітичних звітів. 

– шляхів більш раціонального використання 
ресурсів; 
– прогресивних методів планування та форми 
організації виробництва; 
– показників оцінки результативності 
діяльності. 
Уміння: 
– виконувати економічні розрахунки; 
– проводити аналіз використання ресурсів; 
– оцінювати діяльність підприємства з 
економічної точки зору; 
– здійснювати пошук резервів підвищення 
ефективності діяльності підприємства. 

Здатність застосовувати знання 
теорії держави і права для 
характеристики суспільних 
явищ. 
Здатність до абстрактного, 
креативного та критичного 
мислення, вирішувати проблеми 
в професійній діяльності на 
основі аналізу й синтезу. 
Здатність до засвоєння здобутків 
української матеріальної та 
духовної культури від її витоків 
до сьогодення, можливостей 
запозичення культурних 
цінностей інших народів, 
порівняльного аналізу ролі і 
місця вітчизняної культури у 
контексті світових та 
європейських культуротворчих 
процесів. 
Здатність критично оцінювати й 
переосмислювати накопичений 
досвід (власний і чужий), 
рефлексувати професійну й 
соціальну діяльність. 

Знання: 
– предмету теорії держави і права; 
– основних і допоміжних методів дослідження 
держави і права; 
– концепцій про походження держави і права; 
– поняття і ознаки держави, її форми правління 
та державного устрою; 
– закономірностей побудови правової держави; 
– правотворчості, правозастосування і 
тлумачення норм права; 
– правомірної поведінки, правопорушення та 
юридичної відповідальності. 

ЗП.18 
Теорія держави і 
права 

Уміння: 
– володіти загальнотеоретичними поняттями і 
категоріями; 
– використовувати теоретичні знання в 
юридичній практиці; 
– знати необхідну юридичну та іншу суспільну 
літературу для поновлення своїх теоретичних 
знань; 
– давати аналіз і тлумачення нормам права, 
нормативно-правовим актам; 
– використовувати правові процедури захисту 
прав і свобод людини; 
– обґрунтовувати законність доцільності 
правових рішень, що приймаються; 
– розрізняти поняття права, його функції, 
форма та соціальна цінність. 

Здатність до абстрактного, 
креативного та критичного 
мислення, вирішувати проблеми 
в професійній діяльності на 
основі аналізу й синтезу. 
Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних 
джерел, зокрема завдяки 
використанню інформаційних і 
комунікаційних технологій: 
знаходити, оцінювати й 
використовувати інформацію з 
різних джерел, необхідну для 
рішення наукових і професійних 
завдань. 
Здатність організовувати свою 
діяльність, працювати автономно 
та у команді. 
Здатність проводити оцінювання 
продукції, товарів і послуг в 
підприємницькій діяльності. 

Знання: 
– сутності та значення маркетингу в ринковій 
економіці; 
– функцій маркетингу та впливу мікро-  та 
макроекономічних факторів на ефективність 
роботи підприємства; 
– процесу прийняття рішень споживачем та 
мотиваційних чинників, що на нього впливають; 
– складових програм маркетингу; 
– комплексу маркетингових стратегій та 
поведінки конкурентів на внутрішньому та 
міжнародному ринках; 
– типів ринків та змінних їх сегментації, 
теоретичних засад маркетингової політики; 
– видів ціноутворення та методів ціноутворення; 
– стратегій просування і збуту товарів на ринку; 
– сутності і видів рекламної діяльності; 
– теоретичних аспектів менеджменту; 
– класифікації функцій менеджменту; 
– поняття системи, системного підходу й аналізу 
в менеджменті; 
– різновидів структури управління організації; 
– процесів планування, організації, мотивації, 
контролю, координації та керівництва для 
правильного формування і досягнення цілей 

ЗП.19 
Маркетинг  



організації; 
– критеріїв ефективності діяльності менеджерів; 
– змісту та завдань управління трудовими 
ресурсами; 
– видів і форм комунікацій в менеджменті; 
– внутрішнього і зовнішнього середовища 
організації; 
– характеристики типів влади та лідерства в 
менеджменті, факторів, що впливають на процес 
прийняття управлінських рішень; 
– системи службових і ділових відносин; 
– оперативного управління і диспетчеризації в 
менеджменті; 
– сутності й складових мистецтва управління; 
– документаційного забезпечення менеджменту; 
– управління використанням природних ресурсів 
і охоронною навколишнього середовища; 
– зарубіжного досвіду організації менеджменту. 
Уміння: 
– передбачати поведінку споживачів в 
залежності від факторів мікро-  та 
макросередовища; 
– визначати політику ціноутворення та напрям 
ринкової діяльності підприємства щодо 
задоволення запитів та потреб споживачів; 
– обґрунтовувати канали розповсюдження 
товару та просування їх на різні типи ринків; 
– аналізувати ситуації на ринку та передбачити 
дії конкурентів, а саме: етапи життєвого циклу 
товарів, товарний асортимент, ситуація на ринку 
аналогічних товарів, кількість та рівень каналів 
розподілу, стратегії просування товарів 
конкурентів; 
– складати маркетингову програму дій 
підприємства; 
– аналізувати внутрішнє та зовнішнє 
середовище організації; 
– визначати цілі та стратегію розвитку 
підприємства, тактику та політику їх реалізації; 
– своєчасно застосовувати процеси регулювання 
та координації в менеджменті; 
– розрізняти бізнес і підприємництво; 
– здійснювати підготовку та прийняття 
управлінських рішень; 
– проводити ефективну систему контролю в 
організації; 
– формувати ефективний стиль керівництва і 
лідерства; 
– гармонійно поєднувати комунікації, стан 
службових відносин, владні повноваження для 
досягнення ефективного управління; 
– проводити комерційний (господарський) 
розрахунок в менеджменті; 
– удосконалювати діючі і проектувати нові 
функціональні системи (організації) в 
менеджменті; 
застосовувати зарубіжний досвід організації 
ефективного менеджменту. 

Здатність гнучко адаптуватися 
до різних професійних ситуацій, 
проявляти творчий підхід, 
ініціативу. 
Здатність організовувати свою 
діяльність, працювати автономно 
та у команді. 
Здатність розробляти та 

Знання: 
– особливостей логістичного менеджменту та 
його місце в системі менеджменту фірми; 
– функціональної області логістики; 
– оптимальних параметрів функціонування 
логістичної системи; 
– інформаційного, технічного, організаційного, 
правового забезпечення логістичного підходу до 

ЗП.20 
Логістика 



реалізовувати стратегію 
розвитку підприємницьких 
структур. 
Здатність застосовувати 
комп’ютерні технології обробки 
даних для вирішення завдань, 
здійснення аналізу інформації та 
підготовки аналітичних звітів. 
Здатність до математичного 
дослідження прикладних 
математичних задач, зокрема 
побудові математичних моделей 
та їх аналізу при допомозі 
математичних методів. 
Здатність розробляти 
раціональні форми організації 
управління. 
Здатність самостійно приймати 
управлінські рішення та нести 
відповідальність за їх реалізацію 

управління фірмою з метою економії трудових, 
матеріальних, грошових та енергетичних 
ресурсів, підвищення ефективності управління на 
різних рівнях, забезпечення необхідної якості 
споживчих благ, тенденції розвитку глобальної 
логістики. 
Уміння: 
– пояснювати основні принципи логістичного 
підходу, концепцію та методологію логістики; 
– з’ясовувати передумови створення та 
особливості функціонування логістичних систем; 
– правильно вибирати постачальника та умови 
поставки, транспортні засоби та шляхи доставки. 
– використовувати інформаційне, технічне, 
організаційне, правове забезпечення логістичного 
підходу до управління фірмою з метою економії 
трудових, матеріальних, грошових та 
енергетичних ресурсів, підвищення ефективності 
управління на різних рівнях, забезпечення 
необхідної якості споживчих благ, тенденції 
розвитку глобальної логістики; 
– організовувати спільну діяльність підрозділів 
підприємства по ефективному просуванню 
продукції в ланцюгу "закупки сировини - 
виробництво продукції - розподіл - збут - 
споживання" на основі інтеграції і координації 
операцій і функцій;  
– проектувати створення логістичної системи; 
– упорядковувати інформаційні та фінансові 
потоки, узгоджено поєднувати  їх з 
матеріальними та потоками послуг. 

Здатність до глибокого 
розуміння законів і категорій 
економічної науки, 
закономірностей 
функціонування і розвитку 
економічних систем, сутності 
ринкової економіки, способів і 
методів ефективного 
використання обмежених 
економічних ресурсів і проблем 
в умовах функціонування 
ринкової економіки. 
Здатність організовувати свою 
діяльність, працювати автономно 
та у команді. 
Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних 
джерел, зокрема завдяки 
використанню інформаційних і 
комунікаційних технологій: 
знаходити, оцінювати й 
використовувати інформацію з 
різних джерел, необхідну для 
рішення наукових і професійних 
завдань. 

Знання: 
– теоретичних основ функціонування державних 
фінансів, фінансів підприємств та фінансів 
населення; 
– основних складових фінансової системи  
ринкової економіки та основних фінансових 
важелей і стимулів управління фінансовими 
відношеннями, що складаються в суспільстві; 
– основних положень податкової системи 
країни; 
– основ фінансового планування на 
підприємствах; 
– фінансових ресурсів та фондів підприємства; 
– теоретичних основ визначення основних 
фінансових показників підприємства; 
– основних положень теорії грошей та кредиту; 
– теоретичних і практичних аспектів здійснення 
грошового обороту та методів його   
регулювання; 
– методів антиінфляційного регулювання 
економіки; 
– теоретичних основ функціонування грошового 
ринку та його складових; 
– складових елементів грошових систем та типів 
грошових систем; 
– методів стабілізації грошової системи країни; 
– форм та видів кредитування  економічних 
суб’єктів; 
– теоретичних основ здійснення банківського 
кредитування; 
– методів банківського кредитування. 

ЗП.21 
Фінанси  

Уміння: 
– аналізувати і характеризувати стан фінансових 
відносин в країні; 
–  розраховувати основні прямі, непрямі та 



місцеві податки, що справляються з підприємств; 
–  визначати вартість цінних паперів, які 
функціонують на фондовому ринку та розмір 
дивідендів; 
–  аналізувати та вибирати різні джерела 
фінансування господарчої діяльності 
підприємства; 
–  аналізувати та визначати фінансовий стан та 
платоспроможність підприємства; 
–  аналізувати та визначати основні фінансові 
показника господарської діяльності підприємства 
та  фінансові результати його діяльності; 
–  використовувати у практичній діяльності 
лізингові, факторингові, вексельні операції; 
–  аналізувати ефективність використання 
виробничого капіталу підприємства та  визначати 
основні напрямки поліпшення його використання. 
–  аналізувати економічні явища, пов’язані з 
порушенням функціонування  грошового обігу, та 
заходи держави щодо його регулювання; 
–  аналізувати заходи антиінфляційної політики 
держави; 
–  аналізувати заходи держави щодо стабілізації 
грошової одиниці країни; 
–  оцінювати вартість довгострокових кредитів; 
–  складати кредитні угоди; 
–  здійснювати комерційне кредитування 
економічних суб’єктів; 
–  розраховувати суми відсотків за отримання 
банківського кредиту; 
–  вміти аналізувати міжнародні фінансово-
кредитні відносини і валютну систему України.  

Здатність до раціональної 
організації та ведення 
бухгалтерського обліку на 
підставі використання 
національних положень 
(стандартів) бухгалтерського 
обліку та сучасних облікових 
форм. 
Здатність до набуття 
теоретичних знань і практичних 
навичок опрацювання і 
використання облікової 
інформації в галузі управління 
підприємством. 
Здатність застосовувати 
комп’ютерні технології обробки 
даних для вирішення завдань, 
здійснення аналізу інформації та 
підготовки аналітичних звітів. 
Здатність використовувати 
нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну 
діяльність. 

Знання: 
− теоретичних основ, принципів сучасної 
організації, техніку ведення бухгалтерського 
обліку на туристичних підприємствах; 
− типової первинної документації; 
− прогресивних формам і методів 
бухгалтерського обліку;  
− типової кореспонденції рахунків по найбільш 
важливих господарських операціях;  
− організації синтетичного і аналітичного 
обліку;  
− складу і змісту бухгалтерської звітності 
підприємств; 
− типових регістрів журнально-ордерної і 
автоматизованої машинно-орієнтованої форми та 
інших форм бухгалтерського обліку;  
− комп`ютерної технології ведення 
бухгалтерського обліку. 

ЗП.22 
Бухгалтерський облік 
і аудит 

Уміння: 
− оцінити стан бухгалтерського обліку в 
господарському формуванні агропромислового 
виробництва; 
−  організувати правильну і раціональну 
побудову фінансового і управлінського обліку;  
− впроваджувати передові форми і методи 
бухгалтерського обліку з широким 
використанням обчислювальної техніки;  
− використовувати економічну інформацію для 
управління виробництвом. 



Здобуття економічних знань про 
господарський механізм, 
економічний розвиток, 
виробничі відносини та види 
виробництва, про соціально-
економічний устрій суспільства 
та фінансові відносини в 
суспільстві. 
Здатність діяти з позиції 
соціальної відповідальності, 
займати активну життєву та 
громадянську позицію, 
розвивати лідерські якості. 
Здатність до абстрактного, 
креативного та критичного 
мислення, вирішувати проблеми 
в професійній діяльності на 
основі аналізу й синтезу. 
Здатність гнучко адаптуватися 
до різних професійних ситуацій, 
проявляти творчий підхід, 
ініціативу. 

Знання: 
− сутності категорії «праця» та її 
характеристики, процесу праці та форм його 
виявлення; 
− понять  «людські ресурси», «трудові ресурси» 
та «трудовий потенціал» суспільства; 
− понять «соціально-трудових відносин», 
складових системи соціально-трудових відносин; 
− сутності соціального партнерства та його 
роль у функціонуванні ринкової економіки; 
− складових ринку праці та його 
функціонування, регулювання ринку праці; 
− сутності, змісту, принципів та складових 
організації праці; 
− напрямків використання трудових ресурсів, 
продуктивності праці та показники її виміру; 
− сутності заробітної плати та її структури, 
механізму організації заробітної праці;  
− показників використання праці та методик їх 
планування; 
− сутності, напрямів, показників моніторингу 
соціально-трудової сфери; 
− цілей, завдань, структури Міжнародної 
організації праці (МОП) у сучасному світі; 
− зарубіжного досвіду регулювання відносин у 
сфері зайнятості. 

ЗП.23 
Соціально-трудові 
відносини 

Уміння: 
− визначати та аналізувати структуру людських 
ресурсів; 
− застосовувати методи регулювання 
соціально-трудових відносин в умовах 
становлення ринкової економіки; 
− проводити оцінку стану соціального 
партнерства на підприємстві  та визначати 
напрями його розвитку; 
− проводити аналіз ринку праці; 
− визначати умови оплати праці в системі 
колективно-договірного регулювання соціально-
трудових відносин; 
− визначати чинники, що впливають на рівень і 
динаміку заробітної плати; 
− проводити моніторинг соціально-трудової 
сфери; 
− застосовувати міжнародні трудові норми в 
Україні. 

Здобуття економічних знань про 
господарський механізм, 
економічний розвиток, 
виробничі відносини та види 
виробництва, про соціально-
економічний устрій суспільства 
та фінансові відносини в 
суспільстві. 
Здатність діяти з позиції 
соціальної відповідальності, 
займати активну життєву та 
громадянську позицію, 
розвивати лідерські якості. 
Здатність до абстрактного, 
креативного та критичного 
мислення, вирішувати проблеми 
в професійній діяльності на 
основі аналізу й синтезу. 
Здатність гнучко адаптуватися 
до різних професійних ситуацій, 
проявляти творчий підхід, 

Знання: 
− сутності, специфіки, функцій паблік рілейшнз 
у сучасному світі та в Україні; 
− тенденцій інституціалізацій ПР у XX ст.; 
− ПР як чинника демократичного розвитку 
суспільства; 
− вимог до особистісних якостей фахівця з ПР; 
− типології груп громадськості як проблему ПР; 
− понять комунікації в ПР, основні елементи та 
види комунікації в ПР; 
− особливостей роботи з пресою, з радіо та 
телебаченням; 
− специфіки ПР в економічній, політичній, 
культурно-інформаційній сферах суспільної 
життєдіяльності; 
− відносин з державними та недержавними 
закладами як напрямок ПР;  
− сутності, специфіки, функцій, поняття 
паблісіті; 
− поняття іміджу в ПР, засоби створення 
іміджу; 

ЗП.24 
Паблік Рилейшнз 



ініціативу. 
Здатність проводити 
дослідження з використанням 
теоретичних та прикладних 
досягнень в сфері 
підприємництва. 
Здатність проводити оцінювання 
продукції, товарів і послуг в 
підприємницькій діяльності. 

− принципів організації спеціальних подій як 
технологічну проблему ПР; 
− менеджменту ПР: організаційні основи 
діяльності служб ПР. 
Уміння: 
− аналізувати реальні форми діяльності у сфері 
ПР, виділяти та характеризувати теоретичну та 
світоглядну базу ПР-діяльності; 
− використовувати інформацію про функції ПР 
у суспільстві в конкретних формах задля аналізу 
взаємозв'язків суспільних інститутів та 
організацій; 
− відрізняти ПР-діяльність у відносинах з 
державними та недержавними закладами; 
− застосовувати одержану теоретичну 
інформацію для практики організації спеціальних 
подій з метою формування або підтримання 
позитивного іміджу суспільних інститутів, 
закладів або осіб; 
− організовувати та керувати конкретними 
службами ПР. 

Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації, зокрема в 
міжнародному контексті. 
Здатність до глибокого 
розуміння законів і категорій 
економічної науки, 
закономірностей 
функціонування і розвитку 
економічних систем, сутності 
ринкової економіки, способів і 
методів ефективного 
використання обмежених 
економічних ресурсів і проблем 
в умовах функціонування 
ринкової економіки. 
Здатність розуміти основи 
сучасної світової економічної 
системи та структури, та їх 
впливу на структуру й динаміку 
зовнішньої політики держав. 
Здатність до вирішення 
проблемних питань і 
нестандартних ситуацій у 
професійній діяльності за умов 
невизначеності та ризиків. 

Знання: 
– методологічних основ розуміння дисципліни; 
– основних закономірностей та напрямків 
розвитку ринкової світової економіки на макро- 
та мікроекономічному рівнях; 
– сучасного стану розвитку провідних країн 
світу та основних тенденцій на перспективу. 

ЗП.25 
Світова економіка 

Уміння: 
– складати цілісне уявлення про розвиток 
світогосподарських зв’язків і оцінювати корінні 
проблеми на рівні теорії та практики; 
– аналізувати тенденції розвитку економіки 
окремих країн; 
– орієнтуватися в багатоманітних регіональних 
особливостях світового ринку; 
– відслідковувати зміни в розвитку 
інтеграційних процесів і на такій основі 
визначати нові тенденції та місце країни в них; 
– розробляти і здійснювати модульні заходи 
щодо інтегрування України у світовий 
економічний простір. 

Здатність до вирішення 
проблемних питань і 
нестандартних ситуацій у 
професійній діяльності за умов 
невизначеності та ризиків. 
Здатність до глибокого 
розуміння законів і категорій 
економічної науки, 
закономірностей 
функціонування і розвитку 
економічних систем, сутності 
ринкової економіки, способів і 
методів ефективного 
використання обмежених 
економічних ресурсів і проблем 
в умовах функціонування 
ринкової економіки. 
Здатність критично оцінювати й 
переосмислювати накопичений 
досвід (власний і чужий), 

Знання: 
– умов, форм, методів та основного 
інструментарію взаємодії суб’єктів національної  
економіки;  
– особливостей розвитку світових ринку товарів, 
послуг та інновацій, а також факторів 
виробництва;  
– ключових напрямків сучасних трансформацій 
у секторально-галузевій структурі національної 
економіки;  
– сучасної регіонально-територіальної структури 
світової економіки;  
– проблем транснаціоналізації та глобалізації 
національної  економіки;  
– сучасних глобальних проблем національної 
економіки та шляхи їх вирішення. 

ЗП.26 
Національна 
економіка  

Уміння: 
– самостійно аналізувати та визначати сучасні 
тенденції розвитку національної економіки та 
проблеми глобального розвитку;  



рефлексувати професійну й 
соціальну діяльність. 

– аналізувати структуру та тенденції розвитку 
основних сегментів глобального ринку; 
– діагностувати сутність і склад глобальних 
проблем сучасності та механізмів їх вирішення;  
– використовувати одержані знання у 
практичній зовнішньоекономічній діяльності 
України з огляду на сучасні тенденції і 
перспективи розвитку національної економіки. 

Здатність до використання 
основних категорій науки 
управління як системи наукових 
підходів до керівництва 
організаціями або їх 
підрозділами з урахуванням 
факторів внутрішнього і 
зовнішнього середовища, 
функцій управління, процесів 
розробки та прийняття 
управлінських рішень, методів 
використання базових 
інструментів управління 
підприємством. 
Здатність самостійно приймати 
управлінські рішення та нести 
відповідальність за їх реалізацію. 
Здатність до ініціювання та 
реалізації інноваційних проектів 
в підприємницькій діяльності. 
Здатність до ефективного 
управління діяльністю суб’єктів 
господарювання в сфері 
підприємництва. 
Здатність гнучко адаптуватися 
до різних професійних ситуацій, 
проявляти творчий підхід, 
ініціативу. 
 

Знання: 
– основних понять, категорій менеджменту, 
принципів та функцій менеджменту; 
– суті організації та взаємозв'язку її внутрішніх 
елементів та зовнішнього середовища; 
– системи методів управління;  
– основ планування, мотивування та 
контролювання; 
– організації взаємодії та повноважень; 
– змісту та характеристики основних типів 
організаційних структур управління; 
– методів прийняття рішень у менеджменті; 
– інформаційного забезпечення процесу 
управління; 
– змісту процесу керівництва та лідерства, 
стилів управління, теорії конфліктів; 
– відповідальності у менеджменті та 
ефективності управління. 

ЗП.27 
Менеджмент 

Уміння: 
− визначати місію та цілі організації;  
− аналізувати та будувати різні типи 
організаційних структур управління організацій; 
− налагоджувати ефективні комунікації у 
процесі управління;  
− здійснювати делегування повноважень;  
− розробляти й приймати до реалізації 
управлінські рішення; 
− вирішувати конфлікти; 
− формувати організаційну культуру;  
− визначати та оцінювати ефективність 
менеджменту. 

Здатність самостійно приймати 
управлінські рішення та нести 
відповідальність за їх реалізацію. 
Здатність до вирішення 
проблемних питань і 
нестандартних ситуацій у 
професійній діяльності за умов 
невизначеності та ризиків. 
Здатність розробляти 
раціональні форми організації 
управління 
Здатність до математичного 
дослідження прикладних 
математичних задач, зокрема 
побудові математичних моделей 
та їх аналізу при допомозі 
математичних методів. 
 

Знання: 
− теоретичних і практичних питань щодо 
управління ризиком господарської діяльності для 
досягнення і підтримки високого рівня 
конкурентоспроможності підприємства; 
− предмету і задач курсу, місце дисципліни в 
управлінні підприємством і виробничою 
діяльністю; 
− сутнісної характеристики господарських 
рішень; 
− сутності рішення і сутність господарського 
рішення; 
− видів підприємницької діяльності та 
класифікація господарських рішень; 
− технології прийняття рішень щодо 
господарської діяльності; 
− загального підходу до прийняття 
господарського рішення; 
− ролі і місця бізнес-плану при обґрунтуванні 
господарських рішень.  
− особливостей сучасного науково-технічного 
прогресу; 
− сутності економічної ефективності, 
методології оцінки економічної ефективності 
капіталовкладень; 
− принципів оцінки порівняльної та 
абсолютної ефективності нової техніки; 

ЗП.28 
Підприємницькі 
ризики 



− проблем оцінки економічної ефективності 
інвестиційних рішень та підприємницьких ідей; 
− методологічних принципів оцінки 
економічної ефективності інвестиційних рішень. 
Уміння: 
− знаходити якісні та кількісні властивості 
економічних процесів з урахуванням ризику; 
− володіти методологією та методикою 
побудови, аналізу та застосування економіко-
математичних моделей, що враховують ризик; 
− володіти типовими прийомами 
моделювання та вимірювання економічного 
ризику у процесі прийняття рішень; 
− проводити оперативний контроль надання 
послуг в умовах ризику. 

Здатність самостійно приймати 
управлінські рішення та нести 
відповідальність за їх реалізацію. 
Здатність до ініціювання та 
реалізації інноваційних проектів 
в підприємницькій діяльності. 
Здатність до глибокого 
розуміння законів і категорій 
економічної науки, 
закономірностей 
функціонування і розвитку 
економічних систем, сутності 
ринкової економіки, способів і 
методів ефективного 
використання обмежених 
економічних ресурсів і проблем 
в умовах функціонування 
ринкової економіки. 

Знання: 
− предметної області та розуміння 
професійної діяльності; 
− проблем оцінки економічної ефективності 
інвестиційних рішень та підприємницьких ідей; 
− сутнісної характеристики інновацій та 
інноваційних процесів;  
− класифікації інновацій, життєвий цикл 
інновацій;  
− особливостей створення інновацій і 
формування попиту на них;  
− умов виникнення попиту на інновації;  
− сутності і завдань інноваційної політики 
підприємства;  
− складових елементів і чинників впливу на 
формування інноваційної політики;  
− концептуальних основ інноваційного 
потенціалу підприємства як основи інноваційної 
політики;  
− основ відтворення і вдосконалення техніко-
технологічної бази підприємства; 
− системи управління інноваційними 
процесами. ЗП.29 

Інноваційне 
підприємство 

Уміння: 
− формувати і обробляти інформаційну базу 
аналізу інноваційної діяльності на підприємствах;  
− аналізувати явища і процеси, з’ясовувати 
чинники, що впливають на інноваційну 
діяльність;  
− обрати оптимальний варіант з 
запропонованих інноваційних проектів;  
− розуміти роль інноваційної політики як 
засобу підвищення ефективності підприємницької 
діяльності і виробництва конкурентоздатної 
продукції;  
− виявляти найефективніші напрямки 
оновлення техніко-технологічної бази 
підприємства та її продукції;  
− розробляти інноваційні заходи і управляти 
інноваційними процесами на своєму 
підприємстві, в галузі, країні. визначати 
методологічні принципи оцінки економічної 
ефективності інвестиційних рішень; 
− застосовувати знання у практичних 
ситуаціях; 
− вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
− аналізувати, вибирати і застосовувати 
методи і засоби інноваційного підприємництва. 

Здатність самостійно приймати 
управлінські рішення та нести 
відповідальність за їх реалізацію. 

Знання: 
− основних тенденцій розвитку стратегічного 
менеджменту; 

ЗП.30 
Стратегія 
підприємства 



Здобуття економічних знань про 
господарський механізм, 
економічний розвиток, 
виробничі відносини та види 
виробництва, про соціально-
економічний устрій суспільства 
та фінансові відносини в 
суспільстві. 
Здатність до набуття 
теоретичних знань і практичних 
навичок опрацювання і 
використання облікової 
інформації в галузі управління 
підприємством. 
Здатність розробляти та 
реалізовувати стратегію 
розвитку підприємницьких 
структур. 
 

− базових моделей стратегічного планування; 
− підходів до процесу розробки стратегії 
розвитку підприємства; 
− процесів оцінки можливостей підприємства; 
− моделей стратегічного вибору; 
− сутності і типів корпоративних стратегій 
диверсифікації; 
− функціональних стратегій розвитку 
підприємства; 
− методів врахування ризиків в стратегічному 
управлінні розвитком підприємства; 
− методів стратегічного управління; 
− процесів стратегічного управління 
альянсами. 
Уміння: 
− аналізувати зовнішнє ділове оточення 
середовища; 
− аналізувати ресурсний потенціал 
підприємства; 
− використовувати основні методи 
стратегічного аналізу; 
− визначати місії підприємства; 
− визначати цілі розвитку підприємства; 
− використовувати моделі стратегічного 
вибору; 
− застосовувати функціональні стратегії; 
− досліджувати та вимірювати ризики; 
− застосовувати контролінг в системі 
стратегічного планування і управління на 
підприємстві. 

Здобуття економічних знань про 
господарський механізм, 
економічний розвиток, 
виробничі відносини та види 
виробництва, про соціально-
економічний устрій суспільства 
та фінансові відносини в 
суспільстві. 
Здатність розробляти 
раціональні форми організації 
управління. 
Здатність проводити оцінювання 
продукції, товарів і послуг в 
підприємницькій діяльності. 
Здатність до математичного 
дослідження прикладних 
математичних задач, зокрема 
побудові математичних моделей 
та їх аналізу при допомозі 
математичних методів. 
 
 
 

Знання: 
– об’єктивних засад і рушійних сил розвитку 
підприємництва; 
– функцій, прав та обов’язків підприємця; 
– видів та організаційно-правових форм 
підприємницької діяльності; 
– особливостей створення певних видів 
підприємств; 
– теоретичних засад планування, менеджменту 
та маркетингу у підприємницькій діяльності; 
– етики підприємництва та її складових; 
– порядку ліцензування та припинення 
підприємницької діяльності, механізмів 
реорганізації та ліквідації підприємств; 
– особливостей формування статутного фонду 
підприємства; 
– методології розробки бізнес-плану; 
– базових стратегій розвитку підприємницької 
діяльності; 
– видів та методів здійснення інноваційного 
підприємництва; 
– правових основ діяльності малих підприємств; 
– специфіки створення малих підприємств; 
– організації планування виробництва малих 
суб’єктів підприємницької діяльності; 
– особливостей оподаткування малих 
підприємств; 
– методів прийняття фінансових рішень та 
оцінки інвестиційних пропозицій суб’єктами 
малого підприємництва. 

ЗП.31 
Підприємництво і 
малий бізнеc 

Уміння: 
– застосовувати технологію організації та 
державної реєстрації бізнесу; 
– оцінювати альтернативні варіанти ведення 
виробничого, фінансово-кредитного чи 
комерційного підприємництва; 



– використовувати в практичній діяльності 
переваги тих чи інших організаційно-правових 
форм підприємництва; 
– здійснювати підготовку засновницьких 
документів при створенні підприємства; 
– формувати виробничу програму підприємства; 
– формувати коопераційні зв’язки суб’єктів 
підприємництва; 
– ефективно використовувати 
внутрішньофірмову мотивацію співробітників 
фірми; 
– аналізувати фінансову звітність підприємства 
та застосовувати показники, що характеризують 
ефективність ведення підприємницької 
діяльності. 
– розраховувати основні показники виробничо-
господарської діяльності малих підприємств; 
– обчислювати параметри оподаткування 
суб’єктів малого бізнесу; 
– виконувати аналіз виробничо-господарської 
діяльності малих підприємств; 
– використовувати операційний аналіз в 
прийнятті фінансових рішень; 
– цілеспрямовано і ефективно реалізовувати 
набуті теоретичні знання та практичні навички. 

Здатність до розуміння 
причинно-наслідкових зв’язків, 
володіння базовим 
математичним апаратом.  
Здатність до абстрактного, 
креативного та критичного 
мислення, вирішувати проблеми 
в професійній діяльності на 
основі аналізу й синтезу. 
 

Знання: 
– основних наукових підходів та сучасних 
концепцій розвитку економетрії;  
– проблем розвитку фінансових установ держави 
та шляхи їх оптимального розв’язання;  
– можливості використання економетрії для 
аналізу, та прогнозу формування ефективної 
діяльності фінансових органів;  
– пріоритетних досліджень українських 
науковців-кібернетиків. ЗП.32 

Економетрія  Уміння: 
– порівнювати, аналізувати, та ідентифікувати 
різні економічні структури та системи з точки 
зору динамічних характеристик;  
– об’єктивно оцінювати економічні процеси та 
створювати їхні математичні моделі;  
– розробляти й вирішувати актуальні питання 
теорії і практики оптимізації складних структур;  
– застосовувати знання з теорії економетрії в 
практичній діяльності. 

Здатність до розуміння 
причинно-наслідкових зв’язків, 
володіння базовим 
математичним апаратом.  
Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних 
джерел, зокрема завдяки 
використанню інформаційних і 
комунікаційних технологій: 
знаходити, оцінювати й 
використовувати інформацію з 
різних джерел, необхідну для 
рішення наукових і професійних 
завдань. 
Здатність організовувати свою 
діяльність, працювати автономно 
та у команді. 
Здатність проводити 
дослідження з використанням 
теоретичних та прикладних 
досягнень в сфері 

Знання: 
– основні концепції, поняття, методи і підходи, 
які використовуються в світовій практиці для 
аналізу проектів;  
– концептуальних основ проектних рішень за 
певних умов, обчислювати показники 
ефективності проектів, оцінювати доцільність їх 
застосування, опрацьовувати процедури 
розробки, аналізу, порівняння та обґрунтування 
вибору проектів. ЗП.33 

Проектний аналіз Уміння: 
– виявляти найважливіші проблеми, пов’язані з 
реалізацією проектів на національному, 
регіональному, галузевому та місцевому рівнях;  
– застосувати на практиці аналітичні навички, 
інструментарій, потрібний для розробки, аналізу, 
експертизи та реалізації проектів; 
– за допомогою схеми фінансових коефіцієнтів 
виконати фінансовий аналіз інвестиційних 
проектів, використовуючи наявні відомості щодо 
характеристик та оточення проекту, правила 



підприємництва. застосування критеріїв оцінки інвестиційних 
проектів та оцінки їх ризиків; 
– за допомогою методів економічного аналізу 
проектів, виконати економічний аналіз 
інвестиційних проектів, використовуючи наявні 
відомості щодо характеристик та оточення 
проекту, результатів фінансового аналізу проекту. 

Здатність до розуміння 
причинно-наслідкових зв’язків, 
володіння базовим 
математичним апаратом.  
Здатність вести дослідницьку 
діяльність, включаючи аналіз 
проблем, постановку цілей і 
завдань, вибір способу й методів 
дослідження, а також оцінку 
його якості. 
Здатність організовувати свою 
діяльність, працювати автономно 
та у команді. 
Здатність проводити 
дослідження з використанням 
теоретичних та прикладних 
досягнень в сфері 
підприємництва. 
 

Знання: 
– категоріально-понятійний апарат дисципліни;  
– складові елементи та структуру потенціалу 
підприємства;  
– процес формування і розвитку потенціалу 
підприємства;  
– методику забезпечення та оцінки 
конкурентоспроможності потенціалу 
підприємства;  
– теоретичні основи та методичні підходи до 
оцінювання потенціалу підприємства в цілому та 
окремих його складових. 

ЗП.34 
Потенціал і розвиток 
підприємства 

Уміння: 
– визначати напрямки його розвитку, 
оптимальну стратегію підприємства на основі 
аналізу економічної ситуації на підприємстві та 
оцінки його потенціалу; 
– планувати шляхи реалізації напрямів розвитку 
на основі визначених резервів та оцінювати 
ефективність від впровадження;  
– прогнозувати майбутню вартість потенціалу 
підприємства; 
– формувати й обробляти необхідну 
інформаційну базу щодо оцінки потенціалу 
підприємства та оцінки його 
конкурентоспроможності; 
– проводити оцінку потенціалу різними 
методами (витратним, порівняльним, ринковим),  
– формувати перелік основних переваг і 
проблем, що потребують вирішення; 
– відрізняти потенціал від ресурсів і резервів, 
характеризувати його складові, процес 
формування, оцінювання, ураховувати основні 
специфічні риси окремих об’єктів під час оцінки, 
чітко знати сфери застосування отриманих 
результатів оцінки та резервів. 

Здатність до математичного 
дослідження прикладних 
математичних задач, зокрема 
побудові математичних моделей 
та їх аналізу при допомозі 
математичних методів. 
Здатність до використання 
основних категорій науки 
управління як системи наукових 
підходів до керівництва 
організаціями або їх 
підрозділами з урахуванням 
факторів внутрішнього і 
зовнішнього середовища, 
функцій управління, процесів 
розробки та прийняття 
управлінських рішень, методів 
використання базових 
інструментів управління 
підприємством. 
Здатність використовувати 
загальні та професійно 
орієнтовані навички мовної та 

Знання: 
– історії досліджуваної проблеми та сучасний 
стан її розробленості; 
– теоретичних основ документознавства, 
монографічні й періодичні видання з обраної 
теми;  
– методів наукового дослідження; 
– вимог до написання і захисту курсових робіт. 

ЗП.35 
Курсова робота  

Уміння:  
– обирати актуальну задачу з певної сфери 
інформатизації освіти, погодити її з керівником 
курсової роботи, уточнити завдання на курсову 
роботу 
– збирати усі необхідні матеріали для освітлення 
та рішення обраної задачі; 
– аналізувати, систематизувати та узагальнити 
інформацію за обраною тематикою; 
– проводити необхідні дослідження; 
– робити адекватні висновки; 
– формулювати та обґрунтувати пропозиції з 
найкращого рішення задачі, що розглядається; 
оформлювати результати проведених досліджень 
та захищати результати власних досліджень. 



мовленнєвої компетенції для 
реалізації ефективної комунікації 
для роботи в галузі управління та 
адміністрування. 
Здатність до абстрактного, 
креативного та критичного 
мислення, вирішувати проблеми 
в професійній діяльності на 
основі аналізу й синтезу 
Здатність до абстрактного, 
креативного та критичного 
мислення, вирішувати проблеми 
в професійній діяльності на 
основі аналізу й синтезу 
Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних 
джерел, зокрема завдяки 
використанню інформаційних і 
комунікаційних технологій: 
знаходити, оцінювати й 
використовувати інформацію з 
різних джерел, необхідну для 
рішення наукових і професійних 
завдань. 
Здатність критично оцінювати й 
переосмислювати накопичений 
досвід (власний і чужий), 
рефлексувати професійну й 
соціальну діяльність. 
Здатність вести дослідницьку 
діяльність, включаючи аналіз 
проблем, постановку цілей і 
завдань, вибір способу й методів 
дослідження, а також оцінку 
його якості. 

Знання: 
– основних програмних засобів, що 
застосовуються в професійній, навчальній та 
науковій діяльності; 
– інформаційних ресурсів суспільства; 
– сучасних інформаційних систем в професійній 
сфері; 
– сучасних інформаційних технологій обробки 
інформації і їх впливу на успіх у професійній 
діяльності;  
– основних понять, термінів, методів, правил і 
принципів роботи сучасних типів ЕОМ. 

ЗП.36 
Навчально-ознайомча 
практика (практика з 
ЕОМ) 

Уміння: 
– працювати як користувач ПК; самостійно 
використовувати зовнішні носії інформації для 
обміну даними між комп’ютерами; створювати 
резервні копії і архіви даних і програм; 
– працювати з інформаційними  ресурсами  в 
мережі Інтернет; 
– виконувати постановку задачі для її 
розв’язання за допомогою ПК; 
– застосовувати різні інформаційні технології 
при розв’язанні певного класу задач; 
– форматувати документи Word, 
використовувати й складати нові стилі у 
документах Word, використовувати колонки, 
колонтитули, створювати складені документи 
Word, формувати структуру документу;  
– додавати графічні зображення в робочі листи 
Excel, створювати діаграми в Excel, створювати 
бази даних в Excel;  
проектувати бази даних Microsoft Access, 
виконувати імпорт даних в таблиці Access, 
створювати запити, звіти та форми Access, 
автоматизувати роботу з базами даних. 

ІІ. Цикл професійної підготовки 
Здатність вчитися, здобувати 
нові знання, уміння, у тому числі 
в галузі, відмінної від 
професійної. 
Здатність спілкуватися 
державною та іноземними 
мовами як усно, так і письмово. 
Здатність до міждисциплінарної 
взаємодії, налагодження та 
здійснення комунікаційної 
діяльності із   зовнішнім 
середовищем, спілкування з 
експертами з інших галузей. 
Здатність до формування 
необхідної комунікативної 
спроможності в сферах 
професійного спілкування в 
усній і письмовій формах, 
навичок практичного володіння 
мовою в різних видах 

Знання: 
– граматичних структур, розуміти їх і правильно 
застосовувати; 
– лексико-граматичних категорій мовних 
одиниць іноземної мови та вільно у них 
орієнтуватися; 
– особливостей стилю в професійно-
перекладацькій, культурно-естетичній та 
побутовій сферах. 

ПП.01 
Іноземна мова 

Уміння: 
– володіти навичками застосування термінології; 
– здійснювати правильний вибір поданих 
варіантів; 
– володіти розвиненою культурою мислення, 
вміти ясно і логічно висловлювати свої думки як 
усно, так і письмово; 
– перекладати текст з української на іноземну з 
пройденого лексико-граматичного матеріалу; 
володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності 
на базі мінімально-достатнього обсягу фонетики, 



мовленнєвої діяльності. граматики, лексики, графіки, орфографії, 
пунктуації та лінгвокраїнознавства. 

Здатність використовувати у 
професійній діяльності базові 
знання у галузі природничих, 
соціально-гуманітарних та 
економічних наук. 
Здатність до формування 
системи теоретичних знань і 
практичних навичок з основ 
імовірнісно-статистичного 
апарату, основних методів 
кількісного вимірювання 
випадковості дії факторів, що 
впливають на будь-які процеси, 
засад математичної статистики, 
яка використовується під час 
планування у сфері управління 
та адміністрування. 
Здатність застосовувати 
комп’ютерні технології обробки 
даних для вирішення завдань, 
здійснення аналізу інформації та 
підготовки аналітичних звітів. 
Здатність до ініціювання та 
реалізації інноваційних проектів 
в підприємницькій діяльності. 
Здатність самостійно приймати 
управлінські рішення та нести 
відповідальність за їх реалізацію. 

Знання: 
– зміст та сутність підприємницької діяльності в 
сучасних умовах;  
– основні засади державного регулювання 
підприємницької діяльності в Україні;  
– види та форми підприємницької діяльності;  
– порядок реєстрації суб’єктів бізнесу, зміст 
основних установчих та реєстраційних 
документів;  
– основні засади державної податкової політики 
щодо оподаткування підприємницької діяльності; 
– механізм і витрати при створенні фірми, 
функції і правила поведінки бізнесмена, 
принципи і сутність господарських рішень, що 
приймаються в підприємницькій діяльності, 
порядок ліцензування певних видів 
підприємництва та ін. 

ПП.02 
Інфраструктура 
підприємницької 
діяльності Уміння: 

– здійснювати аналіз переваг та недоліків різних 
форм організації бізнесу;  
– використовувати різні джерела пошуку 
підприємницьких ідей;  
– розраховувати розмір податків за спрощеною 
системою оподаткування суб’єктів малого 
бізнесу; 
– обирати вид підприємницької діяльності і 
обраховувати витрати на створення фірми;  
– готувати документи і реєструвати фірму 
певної організаційно-правової форми;  
– укладати угоду (договір);  
– розробляти заходи щодо прийняття 
ефективних господарських рішень. 

Здатність до здійснення 
комунікації та інформаційно-
аналітичної діяльності у сфері 
підприємницької діяльності 
(українською та іноземними 
мовами). 
Здатність до набуття 
теоретичних знань і практичних 
навичок опрацювання і 
використання облікової 
інформації в галузі управління 
підприємством 
Здатність до ефективного 
управління діяльністю суб’єктів 
господарювання в сфері 
підприємництва. 
Здатність до вирішення 
проблемних питань і 
нестандартних ситуацій у 
професійній діяльності за умов 
невизначеності та ризиків. 
Здатність до здійснення 
оцінювання ризиків діяльності 
підприємств 
 

Знання: 
– сутність ризику та причини його виникнення; 
– класифікацію ризиків за ключовими ознаками; 
– основні методи виявлення ризику; 
– основні методи кількісного аналізу 
економічних ризиків; 
– характеристики виробничих, маркетингових та 
фінансових ризиків; 
– основні поняття ризик-менеджменту; 
– характеристики виробничих, маркетингових та 
фінансових ризиків; 
– основи організації процесу управління 
ризиком. 

ПП.03 
Ризик-менеджмент 

Уміння: 
– враховувати й визначати ризики діяльності 
підприємств, зокрема ринковий ризик; 
– ідентифікувати економічні ризики діяльності 
господарюючих суб’єктів; 
– здійснювати якісний та кількісний аналіз 
ступеню ризику статистичним та експертним 
методами; 
– здійснювати якісний та кількісний аналіз 
ступеню ризику аналітичним методом та методом 
аналогів; 
– аналізувати ефективність методів управління 
ризиком; 
– вибирати доцільні заходи з управління 
виробничими, маркетинговими та фінансовими 
ризиками. 

Здатність до використання 
основних категорій науки 
управління як системи наукових 

Знання: 
– про сутності лідерства, історії розвитку 
відповідних теорій їх перевагах і недоліках;  

ПП.04 
Лідерство та 
партнерство в 



підходів до керівництва 
організаціями або їх 
підрозділами з урахуванням 
факторів внутрішнього і 
зовнішнього середовища, 
функцій управління, процесів 
розробки та прийняття 
управлінських рішень, методів 
використання базових 
інструментів управління 
підприємством. 
Здатність використовувати 
загальні та професійно 
орієнтовані навички мовної та 
мовленнєвої компетенції для 
реалізації ефективної комунікації 
для роботи в галузі управління та 
адміністрування. 

– особливості різних стилів лідерства; 
передумови ефективного лідерського впливу;  
– про основні етапи формування команди; 
ціннісні, критеріальні та поведінкові переваги 
партнера у діловому спілкуванні;  
– процеси внутрішньої динаміки команди при 
переході від одного етапу розвитку до іншого. 

підприємницькій 
діяльності 

Уміння: 
– здійснювати аналіз ситуативних чинників, що 
обумовлюють вибір ефективного стилю лідерства 
в організації;  
– обирати ефективні методи та прийоми 
управлінського впливу;  
– формувати власний імідж шляхом 
цілеспрямованого використання мовної культури, 
культури зовнішності, невербальних засобів, 
аксесуарів;  
– визначати свій стиль лідерства, ідентифікувати 
й намітити план розвитку свого стилю керування 
командою;  
– визначати готовність колективу до 
формування команд;  
– визначати сфери спільних інтересів та цінності 
для побудови ефективних партнерських 
стосунків;  
– здійснювати оцінку ділових партнерів; 
формувати та підтримувати довіру бізнес-
партнерів;  
– вести дискусію й управляти аудиторією, 
уникати логічних помилок у суперечці й дискусії; 
здійснювати ділові переговори з урахуванням 
особливостей комунікаційної ситуації, етичних 
вимог та психологічних закономірностей 
переговорного процесу;  
– визначати заходи щодо підготовки публічного 
виступу;  
– здійснювати презентацію ділової інформації. 

Здатність до використання 
основних категорій науки 
управління як системи наукових 
підходів до керівництва 
організаціями або їх 
підрозділами з урахуванням 
факторів внутрішнього і 
зовнішнього середовища, 
функцій управління, процесів 
розробки та прийняття 
управлінських рішень, методів 
використання базових 
інструментів управління 
підприємством. 
Здатність використовувати 
загальні та професійно 
орієнтовані навички мовної та 
мовленнєвої компетенції для 
реалізації ефективної комунікації 
для роботи в галузі управління та 
адміністрування. 
Здатність використовувати 
нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну 
діяльність. 
Здатність проводити 
дослідження з використанням 
теоретичних та прикладних 
досягнень в сфері 

Знання: 
– сутності етики, культури, нормативної  
поведінки; 
– організації взаємодії ділових партнерів; 
– сучасних методів оцінки ділових партнерів; 
– форм ділового спілкування; 
– невербальних і вербальних засобів 
спілкування; 
– колективного обговорення ділових проблем; 
– сутність моралі і моральні основи поведінки в 
діловому спілкуванні; 
– історію становлення етики та етикету ділового 
спілкування;  
– основні принципи етики ділового спілкування;  
– основи ділового спілкування і його різні види;  
– правила службової, управлінської, професійної 
етики ділових відносин; 
– правила ділового спілкування, прийняті в 
сучасному діловому співтоваристві, їх цінність і 
призначення. 

ПП.05 
Етика бізнесу 

Уміння: 
– застосування правил поведінки ділової 
людини; 
– сприйняття інформації в різних формах та 
різними способами; 
– ефективного використання невербальних 
засобів; 
– організовувати і проводити співбесіду. 
 



підприємництва. – закріплення комплексу економічних знань і 
засвоєння досягнень теорії і практики управління 
підприємством. 

Здатність до прикладного 
застосування отриманих знань 
для наскрізного управління 
бізнес-процесами підприємства. 
Здатність до створення 
ефективної організаційної 
структури управління діяльністю 
підприємства. 
Здатність проводити 
дослідження з використанням 
теоретичних та прикладних 
досягнень в сфері 
підприємництва. 
Здатність до використання 
основних категорій науки 
управління як системи наукових 
підходів до керівництва 
організаціями або їх 
підрозділами з урахуванням 
факторів внутрішнього і 
зовнішнього середовища, 
функцій управління, процесів 
розробки та прийняття 
управлінських рішень, методів 
використання базових 
інструментів управління 
підприємством. 
 

Знання: 
– сучасних методів системних досліджень у 
сфері управління бізнес-процесами підприємств; 
– методів визначення якості і 
конкурентоспроможності продукції підприємства. 

ПП.06 
Формування бізнес-
моделі підприємства  

Уміння: 
– визначати масштаби і причини відхилень 
фактичних показників результативності 
діяльності підприємств від планових; 
– обирати необхідну стратегії підприємства до 
мінливих умов зовнішнього бізнес-середовища; 
– визначення якості і конкурентоспроможності 
продукції підприємства; 
– застосовувати методи і прийоми роботи 
фінансового менеджера для здійснення 
професійного управління фінансовими активами 
суб’єктів виробничо-господарської діяльності; 
– проведення аналізу і розрахунку основних 
економічних показників діяльності підприємства; 
– застосовувати методи моделювання бізнес-
процесів до дослідженої організації;  
– проводити структурний і функціональний 
аналіз бізнес-процесів;  
– проводити заходи економічної діагностики;  
– виконувати комплексні економічні розрахунки 
для ефективного здійснення господарської 
діяльності на рівні підприємств з урахуванням 
чинників дії зовнішнього та внутрішнього 
середовища. 

Здатність передбачати зміни 
зовнішнього і внутрішнього 
середовища фінансового 
планування об’єкта і 
пристосувати до них процес його 
функціонування. 
Здатність застосовувати методи і 
методики аналітичного 
забезпечення сучасних систем 
менеджменту з урахуванням 
стратегії розвитку підприємства 
в умовах невизначеності, ризику 
та/або асиметричності 
інформації 
Здатність формулювати 
завдання, розробляти методики 
та впроваджувати сучасні 
методи фінансового та 
управлінського обліку, аналізу, 
аудиту і оподаткування у 
відповідності зі стратегічними 
цілями підприємства. 
Здатність здійснювати діяльність 
з консультування власників, 
менеджменту підприємства та 
інших користувачів інформації у 
сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування. 

Знання: 
– теоретичних, методологічних та методичних 
засад концепції контролінгу; 
– методів управлінського обліку, планування та 
бюджетування для вирішення комплексу задач 
контролінгування; 
– концептуальних основ проведення експертноїа 
діагностики фінансово-господарського стану 
підприємства в системі контролінгу; 
– тактики і довгострокової стратегії розвитку 
підприємства на засадах контролінгу; 
– контролінгу інвестиційних проектів; 
– контроліну інноваційної діяльності 
підприємства; 
– організаційних основ створення служби 
контролінгу на підприємстві; 
– контролінгу у системі прийняття 
управлінських рішень. 

ПП.07 
Контролінг в 
підприємницькій 
діяльності Уміння: 

– проводити експертну діагностику фінансово-
господарського стану підприємства в системі 
контролінгу;  
– навчитися застосовувати методи 
управлінського обліку, планування та 
бюджетування для вирішення комплексу задач 
контролінгування; 
– опанувати інструментальну базу контролінгу 
та методи стратегічної й оперативної експертної 
діагностики фінансово-господарського стану 
підприємства;  
– засвоїти особливості контролінгу 
інвестиційної та інноваційної діяльності 
підприємства;  
– впровадження у діяльність підприємства 



служби контролінгу, виявлення проблем і 
труднощів, які можуть виникнути у процесі 
створення системи контролінгу, збирання та 
обробки первинної інформації, необхідної для 
прийняття управлінських рішень. 

Здатність генерувати і 
впроваджувати досягнення 
науково-технічного прогресу 
стає одним із найголовніших 
факторів забезпечення 
конкурентоспроможності 
національної економіки у 
глобальному конкурентному 
середовищі, що зумовлює 
зростання ролі інновацій в 
економічних системах. 
Здатність передбачувати ризики, 
достатньо кваліфіковано 
підходити до пошуку 
відповідних інвесторів під кожен 
конкретний проект, на практиці 
виявляти найбільш інноваційні 
проекти та здійснювати їх оцінку 
і аналіз. 

Знання: 
– сутності, змісту і значення теорії та практики 
венчурного бізнесу; 
– особливостей формування інвестиційних 
венчурних проектів; 
– процесів ефективності венчурного 
інвестування 
– понять ризику і невизначеності венчурного 
бізнесу; 
– завдань державної політики розвитку 
венчурної індустрії в Україні; 
– принципів управлінських рішень у венчурному 
бізнесі;  
– складових венчурного капіталу та 
інноваційних проектів; 
– основних етапів проведення дослідження 
біржового ринку; 
– специфіки здійснення поточного 
спостереження на біржовому ринку; 
– особливостей проведення фундаментального 
аналізу; 
– основних видів фундаментальних факторів;  
– процесу здійснення аналізу і прогнозування 
біржового ринку за допомогою 
фундаментального аналізу; 
– основних етапів проведення макро- та 
мікрорівнів фундаментального аналізу.  

ПП.08 
Венчурний бізнес 

Уміння: 
– аналізувати інвестиційні процеси на венчурних 
підприємствах;  
– оцінювати ефективність венчурного 
інвестування;  
– управляти ризиками і невизначеністю 
венчурного бізнесу. 

Здатність формулювати 
завдання, розробляти методики 
та впроваджувати сучасні 
методи фінансового та 
управлінського обліку, аналізу, 
аудиту і оподаткування у 
відповідності зі стратегічними 
цілями підприємства. 
 

Знання: 
– економічної природи податків, їх склад та 
класифікацію; 
– функцій податків; 
– принципів побудови податкової системи 
України; 
– задач та структури податкових органів; 
– порядку нарахування та сплати податків і 
обов’язкових зборів та платежів до бюджету та 
державних цільових фондів, що здійснюються, як 
фізичними, так і юридичними особами; 
– принципів оподаткування 
зовнішньоекономічної діяльності; 
– форм відповідальності платників податку за 
порушення податкового законодавства. 

ПП.09 
Оподаткування 
підприємства 

Уміння: 
– визначати базу оподаткування, розмір податків 
та строки їх сплати до бюджетів усіх рівнів; 
– виконувати розрахунки, пов’язані з 
визначенням і нарахуванням податків; 
– визначати штрафні санкції у випадку 
порушення податкового законодавства; 
– аналізувати зміни податкового законодавства 
та визначати їх вплив на результати діяльності 
суб’єктів підприємницької діяльності; 
– визначати розмір штрафних санкцій за 
порушення податкового законодавства; 



– оскаржувати дії податкових органів. 
Здатність до прикладного 
застосування отриманих знань 
для наскрізного управління 
бізнес-процесами підприємства. 
Здатність до формування 
ефективної системи моніторингу 
і контролю за діяльністю 
підприємства у сучасному 
бізнес-середовищі. 
Здатність застосовувати знання 
теорії держави і права для 
характеристики суспільних 
явищ. 
 

Знання: 
– економічних основ функціонування 
підприємства в системі ринкових відносин, 
основні напрями та види його діяльності; види 
підприємств, що функціонують в Україні; 
– системи аналізу та планування обсягів, 
результатів діяльності ресурсного потенціалу 
підприємства; 
– зовнішнього середовища та його вплив на 
діяльність підприємства; 
– ресурсного потенціалу підприємства та його 
складові елементи; 
– основних результативні показники діяльності 
підприємства, порядок їх формування та 
використання; 
– капіталу підприємства, його структуру, 
взаємозв’язок з ресурсами, економічні основи 
формування та використання; 
– концептуальних основ ефективності, 
конкурентоспроможність підприємства та його 
продукції, володіти практичними навичками 
оцінки цих параметрів; 
– сучасної теорії та моделей розвитку 
підприємства, механізм трансформації 
(реструктуризації) підприємств у процесі 
розвитку; 
– основ економічної безпеки підприємства та 
його антикризову діяльність. 

ПП.10 
Організація 
діяльності 
підприємства Уміння: 

– розробляти стратегічні, тактичні та оперативні 
плани; планувати обсяги діяльності, необхідні 
ресурси, зовнішні і внутрішні обмеження та 
ризики; напрями розвитку та реструктуризації; 
–  обґрунтовувати обсяги виробництва та 
реалізації продукції підприємства, його 
виробничої потужності, потреби підприємства у 
матеріальних ресурсах, мати уявлення про 
критерії оптимізації матеріально-сировинних 
ресурсів, що необхідні підприємству; товарну та 
цінову політику підприємства; 
– аналізувати та планувати ресурси, які 
необхідні підприємству, розробляти політику 
формування та використання трудових, майнових 
та фінансових ресурсів; 
–  аналізувати та планувати доходи, поточні 
витрати і фінансові результати від операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності 
підприємства; 
–  обґрунтовувати ефективність інвестиційних та 
інноваційних проектів; 
–  оцінювати фінансово-майновий стан 
підприємства, його конкурентоспроможність, 
загрози банкрутства. 

Здатність до використання 
основних категорій науки 
управління як системи наукових 
підходів до керівництва 
організаціями або їх 
підрозділами з урахуванням 
факторів внутрішнього і 
зовнішнього середовища, 
функцій управління, процесів 
розробки та прийняття 
управлінських рішень, методів 
використання базових 

Знання: 
– предмету, об’єкту і методів адміністративного, 
підприємницького та трудового права; 
– основних форм та методів управління 
підприємницькою діяльністю; 
– основних положень про структурні підрозділи 
господарюючих суб’єктів; 
– видів і процедур діяльності органів 
адміністративного управління. 

ПП.11 
Правові засади 
підприємницької 
діяльності  

Уміння: 
– з’ясовувати правові засади регулювання 



інструментів управління 
підприємством. 
Здатність застосовувати 
комп’ютерні технології обробки 
даних для вирішення завдань, 
здійснення аналізу інформації та 
підготовки аналітичних звітів. 
Здатність самостійно приймати 
управлінські рішення та нести 
відповідальність за їх реалізацію. 
Здатність використовувати 
нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну 
діяльність. 
Здатність застосовувати знання 
теорії держави і права для 
характеристики суспільних 
явищ. 

адміністративної діяльності; 
– пояснювати порядок укладання, вимоги до 
змісту та основні розділи колективного договору, 
контроль за його виконанням; 
– знаходити рішення практичних ситуаційних 
завдань з адміністративного, підприємницького та 
трудового права шляхом здійснення 
обґрунтованого вибору та застосування норм цих 
галузей законодавства; 
– обґрунтовувати управлінські рішення та 
спроможність забезпечувати їх правомочність; 
– працювати у колективі та команді. 

Здатність до прикладного 
застосування отриманих знань 
для наскрізного управління 
бізнес-процесами підприємства. 
 
Здатність до застосування знань і 
умінь щодо створення системи 
стратегічного маркетингу й 
забезпечення ефективного 
розвитку підприємства в 
динамічному ринковому 
середовищі. 
 
Здатність до формування 
ефективної системи моніторингу 
і контролю за діяльністю 
підприємства у сучасному 
бізнес-середовищі. 

Знання: 
– сутності та цілей розробки бізнес-плану;  
– змісту та структури бізнес-плану;  
– класифікації та особливостей видів бізнес-
плану;  
– етапів та алгоритму розробки бізнес-плану;  
– вимог до змісту окремих розділів бізнес-плану;  
– вимог до оформлення та презентації бізнес-
плану;  
– підходів до організації бізнес-планування;  
– особливостей технологій розробки різних 
видів бізнес-планів;  
– вимог кредиторів та інвесторів до бізнес-
планів;  
– методичних підходів до експертизи бізнес-
планів;  
– підходів та методів економічного 
моделювання бізнес-плану; 
– особливостей функціонування системи 
стратегічного маркетингу й забезпечення 
ефективного розвитку підприємства в 
динамічному ринковому середовищі. 

ПП.12  
Бізнес планування 

Уміння: 
– формувати й оцінювати показники діяльності 
підприємства з урахуванням чинників 
внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища; 
– визначати стратегічні і тактичні цілі діяльності 
підприємств, розробляти комплекс заходів задля 
їх досягнення; 
– розробляти системи мотивування персоналу 
підприємства; 
– проведення аналізу і розрахунку основних 
економічних показників діяльності підприємства. 

Здобуття економічних знань про 
господарський механізм, 
економічний розвиток, 
виробничі відносини та види 
виробництва, про соціально-
економічний устрій суспільства 
та фінансові відносини в 
суспільстві. 
Здатність до абстрактного, 
креативного та критичного 
мислення, вирішувати проблеми 
в професійній діяльності на 
основі аналізу й синтезу. 
Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями та 

Знання: 
– різноманітних видів професійної діяльності; 
– методів, форм організації діяльності у галузі їх 
майбутньої професії; 
– професійних якостей майбутнього фахівця, що 
відповідають сучасним вимогам суспільства і 
держави. 

ПП.13 
Навчальна практика  

Уміння: 
– приймати самостійні рішення під час роботи; 
– систематично поновлювати свої знання і 
творчо їх застосовувати у практичній діяльності; 
– шукати та опрацьовувати відповідну 
літературу з метою підвищення рівня знань і 
використання цих матеріалів для підготовки 
звіту; 



застосовувати їх у практичній 
діяльності. 
Здатність організовувати свою 
діяльність, працювати автономно 
та у команді. 
 
Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних 
джерел, зокрема завдяки 
використанню інформаційних і 
комунікаційних технологій: 
знаходити, оцінювати й 
використовувати інформацію з 
різних джерел, необхідну для 
рішення наукових і професійних 
завдань. 
Здатність турбуватися про 
якість, виконувати професійну 
діяльність у відповідності до 
стандартів якості.  

– самостійно виконувати поставлені завдання, 
пов’язані з використанням сучасний методів, 
інформаційних систем та технологій; 
– планувати робочий час для виконання 
основних видів роботи;  
– готувати та оформлювати звітну 
документацію; 
– якісно й творчо ставитися до виконання 
поставлених завдань. 
 

Здатність до формування 
системи теоретичних знань і 
практичних навичок з основ 
імовірнісно-статистичного 
апарату, основних методів 
кількісного вимірювання 
випадковості дії факторів, що 
впливають на будь-які процеси, 
засад математичної статистики, 
яка використовується під час 
планування у сфері управління 
та адміністрування. 
 
Здатність формулювати 
завдання, розробляти методики 
та впроваджувати сучасні 
методи фінансового та 
управлінського обліку, аналізу, 
аудиту і оподаткування у 
відповідності зі стратегічними 
цілями підприємства.  
 
Здатність  до виконання 
загальних функцій управління та 
формування практичних умінь.  
Здатність до практичного 
застосування набутих 
практичних умінь і навичок, 
здобутих відповідно до освітньо-
професійної програми 
«Менеджмент» спеціальності 
073 «Менеджмент» галузі знань 
07 «Управління та 
адміністрування», на визначених 
первинних посадах. 

Знання: 
- організаційну структуру апарату управління 
підприємством; 
- стратегії та програми розвитку організації 
(підприємства, установи); 
- технології адміністративного управління 
організації (підприємства, установи) з 
урахуванням особливостей її функціонування; 
- організацію праці на підприємстві, види і 
форми стосунків адміністративної служби з 
іншими структурними підрозділами організації 
(підприємства, установи); 
- сучасні вимоги до оновлення бізнесу; 
- шляхи підвищення ефективності роботи 
підприємства (установи); 
- проблеми управління виробничим 
підприємством; 
- навички продуктивно-критичного оцінювання 
діючих механізмів планування діяльності 
підприємства і розробки прогресивних методів 
економічного та управління; 
- методи та інструменти управління 
підприємством. 

ПП.14 
Виробнича практика  

Уміння: 
- відбирати, систематизувати й обробляти 
інформацію відповідно до мети дослідження; 
- виявляти причинно-наслідкові зв’язки 
процесів і явищ у конкретній галузі; 
- обґрунтовувати наукові висновки  та конкретні 
пропозиції щодо вдосконалення 
адміністративного управління реальним 
досліджуваним об’єктом; 
- використовуючи дані наукових досліджень, 
розробляти методики та методичні рекомендації 
щодо впровадження результатів наукових 
досліджень; 
- планувати організаційні зміни з урахуванням 
розроблених стратегій організаційного розвитку, 
в тому числі із застосуванням інструментарію 
реінжинірингу бізнес-процесів, реструктуризації 
та реорганізації; 
- формувати корпоративну культуру організації; 
- виявляти та оцінювати індивідуальні потреби 
працівників у навчанні, розробляти проекти  
планів підготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів; 



- формувати пропозиції щодо створення 
сприятливих умов для навчання та розвитку 
персоналу організації, заходів щодо оцінювання 
та стимулювання персоналу; 
дотримуватися професійної етики консультанта у 
процесі здійснення наукових досліджень на 
об’єкті практики, формування плідних 
консультант-клієнтських стосунків. 
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