
Цикл вибіркових дисциплін
Цикл А

Фінансовий менеджмент

Метою  навчальної  дисципліни  є  формування  системи
теоретичних  знань  і  практичних  навичок  з  управління
фінансами підприємств. 

Завдання  вивчення  дисципліни  «Фінансовий
менеджмент»  полягають  у:  -  вивченні  теоретичних  та
організаційних основ фінансового менеджменту; - набутті знань
і  практичних  навичок  з  управління  грошовими  потоками,
прибутком  і  активами  підприємства;  -  засвоєнні  методики
визначення  ціни  (вартості)  капіталу  та  з'ясування  способів
оптимізації  його  структури;  -  вивченні  методів  оцінки
фінансового  стану  підприємства,  його  потреби  у  фінансових
коштах;  методів  внутрішньофірмового  фінансового
прогнозування і планування, управління фінансовими ризиками;
застосування  фінансових  інструментів  антикризового
управління підприємствами.

 Економічна діагностика  

Мета:  формування  у  студентів  теоретичних  знань  і
практичних  навиків  щодо  визначення  об’єктивного  стану
обраних  параметрів  підприємства  стосовно  відповідності
поставленим  цілям  і  завданням,  вивчення  відхилень  від
нормального  стану  об’єкта  діагностування,  причин  цих
відхилень,  тривалості  їх  протікання,  їх  інтерпретація  для
формування  висновків  і  рекомендацій.  Завдання:  поглиблення
знань студентів в галузі економіки та управління економічними
процесами;  розвиток  аналітичних  здібностей;  формування
практичних  навичок  управління;  формування  у  студентів
сучасного економічного мислення.

 Підприємницькі ризики 

Мета навчальної  дисципліни є формування у майбутніх
фахівців  системи  теоретичних  знань  і  набуття  практичних
навичок у галузі аналізу та ідентифікації ризиків підприємства,
їх оцінки та мінімізації.

Знання та вміння у межах тематики дисципліни необхідні
майбутнім  маркетологам  для  набуття  практичних  вмінь  з
управління  підприємницькими  ризиками  для  підвищення
ефективності  діяльності  підприємства.  В  Україні  існують  та
створюються  структурні  підрозділи  з  управління  ризиками  на
підприємствах.  Ризикологія  бурхливо розвивається  і  відкриває
широкі  можливості  для професійного  та  кар‘єрного зростання
фахівців  економічного  профілю,  а  також  для  достойного
заробітку

Конкурентоспроможність
підприємства 

Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують
знання  та  навички,  зокрема,  щодо  ефективного  забезпечення
конкурентних  відносин  для  взаємної  вигоди  у  просторово-
територіальній  площині,  розроблення  рекомендацій  по
удосконаленню  роботи  державним  органам  регулювання
конкуренції  на  різних  системно-структурних  рівнях,
об’єктивного оцінювання інтенсивності конкуренції  та ступеня
монополізації  ринку,  економіко-математичного  опису
потенціалу конкурентоспроможності підприємства, розроблення
та реалізації програм забезпечення і управління конкурентними
перевагами  підприємства,  достовірного  виявлення  чинників
конкурентоспроможності  продукції  та  удосконалення  системи
інструментів  і  засобів  її  підвищення,  проведення  прогнозного



дослідження  конкурентоспроможності  підприємства  з
використанням  сучасних  аналітичних  інструментів  та  засобів,
ефективного  проектування,  впроваджування  та  реалізації
заходів  забезпечення  соціальної  відповідальності  у  контексті
підвищення  конкурентоспроможності  підприємства,
розроблення  рекомендацій  для  системного  удосконалення
управління конкурентоспроможністю підприємства.

Стратегічне управління 
підприємством

Мета:  формування  у  майбутніх  фахівців  вміння  з
теоретико-методологічних  аспектів  розроблення  стратегій,
стратегічних  планів,  проектів  і  програм;  створення  системи
стратегічного  управління та  забезпечення  її  функціонування  в
динамічному ринковому середовищі. 

Основні завдання: забезпеченні науково-методологічного
підґрунтя  опанування  студентами  основних  інструментів
стратегічного  управління,  вивчення  сучасних  концепцій
стратегічного  управління  підприємством,  методів  аналізу  та
прогнозування  розвитку  зовнішнього  і  внутрішнього
середовища, принципів формування цілей організації, моделей і
методів розроблення системи стратегій з урахуванням обраної
політики  ведення  бізнесу,  аналіз  систем  стратегічного
управління організаціями

 Інвестиційний 
менеджмент 

Мета  навчальної  дисципліни:  формування  знань  і
навичок,  щодо  розроблення  інвестиційної  стратегії
підприємства,  аналізу  інвестиційної  привабливості  проектів,
методів  оцінки  їх  ефективності,  ризиків,  ліквідності,
формування  інвестиційного  фінансового  портфеля  та  програм
реальних інвестицій підприємства. 

Завдання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів
із  новітньою  теорією  та  сучасною  практикою  інвестиційної
діяльності  підприємств,  що  забезпечує  його  стабільне
функціонування  й  розвиток,  набуття  студентами  навичок
аналізу  інвестиційних процесів  на  підприємствах;  формування
вмінь самостійної розробки та прийняття управлінських рішень,
які  забезпечують  підвищення  ефективності  інвестиційної
діяльності фірми

Математичні методи та 
моделі ринкової 
економіки

Метою  дисципліни  є  формування  у  студентів  системи
знань розробки і дослідження економіко-математичних моделей
для  їх  застосування  в  процесах  аналізу,  прогнозування,
оцінювання, планування, прийняття рішень на підприємствах та
системи компетенцій (здатностей): - здатність досліджувати та
аналізувати  економічні  процеси  і  управляти  економічними
об’єктами  в  умовах  ринкової  економіки;  -  здатність  володіти
методологією  та  інструментарієм  моделювання  економічних
систем;  -  здатність  будувати  та  застосовувати  математичні
методи  і  моделі  функціонування  об’єктів  і  процесів  ринкової
економіки;  -  здатність  використовувати  методологічні
положення  та  інструментарій  математичного  моделювання
процесів  аналізу  і  управління  економічними  об’єктами  і
процесами на макро-, мезо- та мікро- рівнях.

Цикл Б

 Управління розвитком 
компанії 

Мета  навчальної  дисципліни:  викладення  слухачам
необхідних  теоретичних  основ,  методичних  підходів  і
практичних  навичок  щодо  принципів,  прийомів  і  методів
побудови  та  подальшого  функціонування  системи  управління



розвитком підприємств та організацій.

 Господарське 
процесуальне право 

Мета: сформувати у студентів систему теоретичних знань
і практичних навичок застосування норм процесуального права
разом  з  нормами  матеріального  права  при  вирішенні  спорів
підвідомчих  господарським  судам.  Завдання:  формування  у
майбутніх  фахівців:  знань  про:  основні  засади  господарського
процесу,  систему,  склад  та  структуру  господарських  судів,  їх
компетенцію, підвідомчість і підсудність господарських спорів;
порядок досудового врегулювання спорів; порядок звернення до
господарських судів;  склад учасників  господарського процесу,
їх  права  та  обов’язки;  види  судових  витрат,  порядок  їх
стягнення  та  розподілу  між  учасниками  процесу;  види  та
правила  обчислення  процесуальних  строків;  види  засобів
доказування,  їх  належність  та  допустимість,  правила  оцінки
доказів;  стадії  господарського  процесу  та  порядок  вирішення
господарських спорів; особливості апеляційного та касаційного
провадження,  перегляду  рішень  та  постанов  господарського
суду  за  нововиявленими  обставинами;  порядок  прийняття  та
виконання  рішень,  ухвал  та  постанов  господарського  суду;
вмінь:  орієнтуватися  в  системі  нормативноправових  актів,
якими  регламентуються  відносини  у  сфері  відправлення
правосудді у господарських справах; аналізувати й коментувати
відповідні  нормативні  положення;  аналізувати  практику
застосування  господарського  процесуального  закону  судами
України,  перспективи  та  основні  напрямки  розвитку
господарського  процесуального  законодавства;  правильно
тлумачити  та  застосовувати  норми  господарського
процесуального  права;  складати  процесуальні  документи:
претензії,  позовні  заяви,  апеляційні  та  касаційні  скарги;
вирішувати  ситуаційні  завдання,  аргументувати  власну  точку
зору,  своє  вирішення  завдань;  застосовувати  судову  практику
під час вирішення конкретних ситуаційних завдань.

Договірне право

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Договірне
право»  є  набуття  системи  правових  знань,  що  регламентує
порядок  укладання,  виконання  та  припинення  господарських
договорів  різних  видів.  Завданнями  вивчення  навчальної
дисципліни «Договірне право» є вивчення поняття, предмета та
основних принципів договірного права; аналіз основних джерел
договірного  права  в  Україні  та  зовнішньоекономічній
діяльності;  правовий  аналіз  основних  інститутів  договірного
права;  визначення  порядку  укладання  договорів  за  участю
суб’єктів  господарювання;  визначення  порядку  виконання
господарських  договорів  за  чинним  законодавством  України;
визначення  поняття  та  змісту  господарських  договорів;
визначення та аналіз  договорів окремих видів,  у тому числі  в
зовнішньоекономічній діяльності.

Економіка торговельного
бізнесу

Мета:   підготовка фахівців,  які  володіють  сучасним
економічним  мисленням,  теоретичними  знаннями  і
прикладними навичками щодо організаційно-економічних засад
функціонування  торговельного  бізнесу;  системного  та
процесного  аналізу  економічних  систем,  знаходження
прогнозних оцінок їх поведінки у майбутньому; діагностики та
пошуку  можливостей  досягнення  позитивних  змін  у  розвитку
суб’єктів  торговельної  діяльності  чи  інших  економічних



об’єктів,  провадження  власної  підприємницької  діяльності  у
сфері торгівлі.

Економічне управління 
біржовими ризиками

Метою  навчальної  дисципліни  є  фундаментальне
навчання  майбутніх  фахівців  з  економіки  та  фінансів
систематизованими  знаннями  щодо  аналізу,  моделювання  та
управління  економічним  ризиком,  стратегією  та  тактикою
антикризового  управління  економічним  об’єктом  в  реальних
умовах,  навчити  приймати  оптимальні  рішення  в  ситуаціях
невизначеності та конфліктності. виробити у майбутніх фахівців
розуміння суті економічних явищ і процесів.

Основні  завдання   набуття  навичок  щодо  оцінки  та
аналізу ступеня ризикованості прийняття управлінських рішень
для  забезпечення  ефективного  управління  підприємством,  що
функціонує в умовах нестабільного зовнішнього середовища;  
вироблення  у  майбутніх  фахівців  глибокого  розуміння  суті
економічних  явищ  і  процесів;   гнучкого  професійного
мислення,  оволодіння  сучасною,  що  враховує  ризик,
методологією  аналізу  та  прийняття  раціональних  рішень,
стратегією і  тактикою антикризового  управління  економічним
об’єктом в реальних умовах.

Економіка стартапів

Формування системи теоретичних знань щодо цілісного
розуміння організації і управління процесом реалізації стартап-
проекту,  набуття  необхідних  практичних  навичок  та  вмінь  зі
створення і  управління стартап-проектами.  Основні завдання -
опанування  теоретичних  основ  організації  підприємницької
діяльності і  реалізації  підприємницьких проектів; - оволодіння
основами  розробки  інноваційних  проектів  і  їх  презентації;  -
засвоєння  основних  принципів  доведення  стартап-проектів  до
інвестиційної  стадії,  яка багато в чому визначає успішність їх
реалізації;  -  визначення  ефективної  маркетингової  програми
стартап-nроектів  з  використанням  інноваційних  технологій  їх
інтернет-просування;  -  засвоєння  принципів  й  оволодіння
методичним  інструментарієм  управління  реалізацією  стартап-
проектів, зокрема вивчення принципів залучення інвестицій (від
бізнес-ангелів,  венчурних  фондів,  колективних  інвестицій  на
основі  краудфандингу),  що  надаються  спеціалізованими
інтернет-майданчиками,  а  також  краудфандинговими
платформами

Організація біржової 
діяльності

Мета  навчальної  дисципліни  полягає  у  формуванні
системи знань з організації  і  функціонування біржового ринку
як  складового  елемента  інфраструктури  ринку,  технології
здійснення  біржових  операцій,  стратегій  поведінки  при
здійсненні  та  впровадженні  біржових  операцій.  Завдання
навчальної  дисципліни:  -  формування  у  майбутніх  фахівців
теоретичних основ та практичних навиків з біржової діяльності
та  ефективного  використання  біржових  операцій  в  своїй
майбутній діяльності; - формування знань із організації біржової
діяльності; - набуття практичних навичок з організації торгівлі
на  біржі  товарами,  цінними  паперами,  валютою;  -  розуміння
сутності організації взаємовідносин із брокерськими конторами;
-  використання  біржової  інформації  для  організації
високоефективного  виробництва  та  збуту  продукції;  -
організовувати  активну  діяльність  із  максимально  можливою
ефективністю в усіх галузях національної економіки, пов’язаних



із біржовою діяльністю; - широко використовувати вітчизняний
і  зарубіжний  досвід  управління  біржовими  контрактами;  -
набуття навичок щодо управління біржовими контрактами.


