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ВСТУП 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фахову педредвищу освіту» 

освітньо-професійна програма - єдиний комплекс освітніх компонентів 

(обовязкових освітніх компонент та освітніх компонент для вільного вибору 

здобувачами освіти), спрямованих на досягнення визначених результатів 

навчання,  що дає право на отримання визначеної освітньої та професійної 

кваліфікації. 

Особи, які навчаються в Лисичанському державному гірничо-

індустріальному коледжі (надалі – Коледжі), мають право на: участь у фор-

муванні індивідуального навчального плану, вибір навчальних дисциплін у 

межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та нав-

чальним планом, в обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної кі-

лькості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми 

фахової передвищої освіти. При цьому здобувачі фахової передвищої освіти 

мають право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для здобува-

чів фахової передвищої освіти, за погодженням з директором Коледжу, від-

повідно до порядку, який встановлено у Коледжі. 

 Дисципліни вільного вибору планується викладати для однієї академі-

чної групи у  складі до 25 осіб. 

 Викладання здійснюють викладачі, які мають фахову освіту. 

 Мова викладання –державна. 

Вивчення навчальних дисциплін для вільного вибору здобувачами фа-

хової передвищої освіти передбачає формування необхідних програмних за-

гальних компетентностей та програмних результатів навчання: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ВЗК1. Аналіз та синтез. До абстрактного мислення, до аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів. Уміння виявляти, ставити 

та вирішувати проблеми. Здатність приймати обґрунтовані рішення. Здат-

ність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ВЗК2. Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість до за-

стосування фізичних знань та компетентностей в широкому діапазоні мож-

ливих місць роботи та повсякденному житті. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Групова робота. Здатність виконувати лабораторні дослідження у групі 

під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до 

врахування строгих вимог дисципліни, планування та управління часом. Зда-

тність працювати у команді. 



ВЗК4. Комунікаційні навички. Здатність до ефективного комунікування та 

до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та 

письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відпо-

відні технічні терміни. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і 

письмово.  

ВЗК5. Популярізаційні навички. Вміння спілкуватися із нефахівцями, певні 

навички викладання.  Здатність вчитися і бути сучасно навченим. Здатність 

бути критичним і самокритичним. Здатність до адаптації та дії в новій ситуа-

ції. 

ВЗК6. Креативність. Здатність генерувати нові ідеї. Удосконалення техно-

логій, організації та управління підприємством. Здатність вчитися і усвідом-

лювати можливість навчання впродовж життя. 

ВЗК7. Етичні установки. 

Здатність діяти на основі етичних міркувань в своїй професійній діяльності. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей роз-

витку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ВЗК8. Базові загальні знання. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. Уміння виявляти, ставити та вирішувати 

економічні проблеми. 

ВЗК9. Навички самостійної роботи. Здатність працювати автономно. Ви-

значеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ВЗК10. Дослідницькі навички. Здатність проведення економічних дослі-

джень на відповідному рівні, презентувати результати проведених до-

сліджень. 

ВЗК11. Навички безпечної організації праці. Здійснення безпечної діяль-

ності на виробництві. 

ВЗК12. Навички основ проектної діяльності. Здатність розробляти проєкти 

та управляти ними. 

ВЗК13. Турбота про якість. Здатність оцінювати та забезпечувати якість ви-

конуваних робіт. 

ВЗК14. Соціальні навички. Здатність діяти соціально відповідально та сві-

домо. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. Прагнення 

до європейської та євроатлантичної інтеграції. 

ВЗК15. Збереження навколишнього середовища. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища 

 

Програмні  (вибіркові) компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

 

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в про-

фесійній діяльності щодо  проведення економічних розра-

хунків, планування показників та аналізу господарської дія-

льності для забезпечення ефективної роботи виробництва 

або у процесі навчання, що передбачає застосування відпо-

відних економіко-математичних методів 

Фахові компе-

тентності спе-
Глибокі знання та розуміння 

ВФК1. Здатність аналізувати економічні процеси та законо-



ціальності 

(ВФК) 

мірності їх розвитку, економічні розрахунки, прогнози з по-

гляду фундаментальних принципів і знань, а також на осно-

ві відповідних економіко-математичних методів. Здатність 

системно аналізувати економічні процеси, що відбуваються 

на міжнародному та національному фінансовому ринках. 

загально-професійні компетенції: 

ВФК2. Базові уявлення  про основні економічні явища та 

закономірності їх розвитку як на рівні підприємства так і 

суспільства в цілому. 

ВФК 4 Розуміння та здатність до критичного осмислення 

концептуальних основ функціонування грошей в ринковій 

економіці та принципів кредитування, а також володіння 

методами аналізу й оцінки грошової та кредитної політики. 

ВФК6. Володіння методами спостереження, опису, іденти-

фікації, класифікації  та систематизації  економічних проце-

сів. 

ВФК7. Сучасні уявлення про принципи структурної й фун-

кціональної організації побудови суб’єктів  господарюван-

ня, здатність здійснювати контроль господарської діяльнос-

ті як функції управління підприємством з метою забезпе-

чення його ефективного функціонування, оцінки результа-

тів роботи, виконання планів, визначення порушень 

прийнятих норм і стандартів, підвищення відповідальності.  

ВФК8. Здатність використовувати базові теоретичні поло-

ження щодо ведення антикризової діяльності підприємства, 

розробляти систему антикризового управління підприємст-

ва та проводити оцінку ефективності її функціонування  

Здатність робити оцінку та висновки з процесів, що відбу-

ваються у всіх сегментах фінансового ринку і знаходити ві-

дповідні рішення з чіткими визначеннями припущень та ри-

зиків. 

ВФК9. Уміння використовувати економіко-математичні 

методи обробки інформації під час вирішення професійних 

задач, застосовувати основні методичні прийоми проведен-

ня аудиту й надання аудиторських послуг. 

ВФК10. Володіння системою знань про механізм функціо-

нування сфери фінансів, грошового обігу та кредитних від-

носин: здатність визначати сутність ризиків, їх види та про-

цес ризик-менеджменту; концептуальні засади, цілі і за-

вдання використання методів і технології управління ризи-

ками. 

ФК11. Уміння знаходити індивідуальні форми роботи з 

людьми, проводити ділові бесіди, створювати конструктив-

ні ділові відносини в колективі, професійно спілкуватися з 

діловими партнерами, володіти емоційним станом та само-

контролем;здатність до ділових комунікацій у професійній 

сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в 

команді; здатність прогнозувати, запобігати, вирішувати 



конфлікти, формування конфліктологічної обізнаності здо-

бувача фахової передвищої освіти. 

спеціалізовано-професійні компетенції 
ВФК12. Здатність використовувати професійно-

профільовані знання в галузі математики для статистичної 

обробки економічних явищ і процесів. 

ВФК 15 Уміння використовувати професійно-профільовані 

знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в 

практичній діяльності   аудиту. 

ВФК16. Здатність використовувати професійно-

профільовані знання в галузі інформаційних систем і техно-

логій на підприємстві; аналізувати процеси, що відбувають-

ся у виробництві, самостійно виконувати техніко-

економічні розрахунки та обґрунтування параметрів раціо-

нальної організації виробничих систем: аналізувати проце-

си, що відбуваються у виробництві, самостійно виконувати 

техніко-економічні розрахунки та обґрунтування парамет-

рів раціональної організації виробничих систем. 

ВФК17. Здатність виявляти і досліджувати кризи та кризові 

явища в виробничо-господарській діяльності підприємства. 

ВФК 20. Здатність виконувати контрольні функції у сфері 

грошового обігу функціонування грошей в ринковій еконо-

міці та принципів кредитування, а також володіння метода-

ми аналізу й оцінки грошової та кредитної політики в Укра-

їні. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в 

сфері грошового обігу. Здатність обґрунтовувати, приймати 

професійні рішення в сфері функціонування грошей в рин-

ковій економіці та принципів кредитування. 

ВФК24. Здатність визначати сутність страхування як еко-

номічної категорії, суб'єкти і об'єкти страхування, функції 

та принципи страхування. 

ВФК25. Здатність аналізувати фактори, причини та джерела 

виникнення ризиків; принципи ризик-менеджменту; методи 

оцінки ризику. 

Навички оцінювання. 

ВФК29. Здатність робити оцінки економічного стану  

об’єктів різного рівня; здатність аналізувати фактори суспі-

льного виробництва та узагальнювати ознаки економічних 

систем; обґрунтовувати результати економічної діяльності 

підприємства в умовах ринку. 

Математичні навички. 
ФК30.Здатність розуміти та уміло використовувати мате-

матичні та числові методи, які використовуються в еконо-

мічних розрахунках, аналізах, плануванні; використовувати 

математичний інструментарій  для розв’язання прикладних 

економічних та оптимізаційних завдань в сфері   аудиту. 

ВФК31.Здатність проводити  аналіз виробничих та еконо-

мічних показників, виявляти фактори впливу;  знати закони, 



закономірності, принципи і механізм організації виробни-

чого процесу на підприємстві. 

ВФК 33. Здатність обґрунтовувати, приймати професійні 

рішення в сфері господарської діяльності  та брати відпові-

дальність за них. 

ВФК34. Здатність використовувати відповідне програмне 

забезпечення (мови програмування, пакети) для проведення 

економічних розрахунків, аналізу та планування господар-

ської діяльності 

Програмні результати навчання (ПРН) 

 Знання з предметної області 

ВПРН2. Здатність оцінити і прогнозувати політичні та еко-

номічні події та явища. 

ВПРНЗ. Здатність продемонструвати результати ідентифі-

кації та аналізу ключових проблем на підприємстві; резуль-

тати діагностики ймовірності настання банкрутства підпри-

ємства; усвідомлювати сутність об’єктів  аудиту та розуміти 

їх роль і місце в господарській діяльності. 

ВПРН4. Здатність визначати умови та спосіб застосування 

базової та функціональних антикризових стратегій; визна-

чати механізми фінансової стабілізації та методи пошуку 

резервів по відновленню платоспроможності підприємства. 

ВПРН8. Вміння приймати правильне рішення і вибирати 

стратегію діяльності суб’єктів господарювання. 

Вміти надати оцінку результатам розробки антикризової 

програми підприємства та економіко-правовим аспектам 

антикризової діяльності підприємств. Демонструвати нави-

чки володіння загальнонауковими та спеціальними метода-

ми дослідження економічних явищ і процесів на підприємс-

тві.  

ВПРН12. Вміння дотримуватися професійних етичних ста-

ндартів.   

Когнітивні уміння та навички з предметної області 
ВПРН14.  Пояснювати моделі соціально-економічних явищ 

з погляду фундаментальних принципів і знань на основі ро-

зуміння основних напрямів розвитку економічної науки.  

ВПРН 19. Знання способів формалізації й побудови моде-

лей економічної діяльності, технології розробки та реаліза-

ції управлінських рішень щодо управління ресурсами еко-

номічних суб’єктів з використанням математичних та чис-

лових методів. Вміння нести відповідальність за результати 

професійної діяльності. 

ВПРН20. Здатність давати економічну оцінку вибору гос-

подарювання найбільш доцільних форм та організаційно-

виробничих структур підприємств та інших формувань різ-

них форм власності і господарювання: 

- вміння визначати вплив інформаційних систем і тех-

нологій на управління організацією та аналізувати інформа-



ційні бази; 

- здатність визначити та проаналізувати організаційні 

основи виробництва;  виробничі системи та виробничі про-

цеси;  

- організацію трудових процесів і робочих місць. 

ВПРН21. Здатність впроваджувати в управління  технічні 

засоби зв'язку та комп'ютерну техніку: 

- впроваджувати передові методи планово-економічної 

роботи на основі широкого застосування ПЕОМ; 

-  надавати допомогу в розробці, прийнятті і оформлен-

ні управлінських рішень з конкретних питань економічної 

діяльності; 

- оцінювати відповідність технологій ефективному пе-

рспективному розвитку підприємства; 

- оцінювати відповідність потужності (спроможності) 

виробничих об'єктів (підрозділів) передбаченому обсягу ви-

робництва; 

- визначати необхідну кількість сировини та інших ма-

теріально-грошових і трудових ресурсів для забезпечення 

процесу виробництва заданому обсягу.  

Здатність аналізувати забезпечення виробництва технологіч-

ним оснащенням; контролювати якість та випробування 

продукції; діагностувати стан виробничої системи. 

ВПРН23. Здатність організувати і контролювати виконання 

виробничої програми. 

ВПРН 26   Володіти методичним інструментарієм   аудиту 

господарської діяльності підприємств. Використовувати те-

оретичні, організаційні та методичні засади аудиту. Засто-

совувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рі-

шень різними економічними агентами (індивідуумами, до-

могосподарствами, підприємствами та органами державної 

влади). 

ВПРН 27. Демонструвати розуміння особливостей практи-

ки здійснення   аудиту   діяльності підприємств, установ та 

організацій різних форм власності, організаційно-правових 

форм господарювання та видів економічної діяльності. Ви-

користовувати законодавчі і нормативні акти, фактичні по-

казники та методи обробки інформації для економічного об-

ґрунтовування напрямків реформування підприємницької 

діяльності, цілей і завдань підприємства: 

- працювати в середовищі АРМ економіста, розв’язувати 

комплексні завдання  з обліково-економічної роботи, аналі-

зу інформації, планування виробничо-господарської діяль-

ності; 

- вміти виконувати операції з базами даних на ЕОМ відпо-

відно до впроваджених проектів автоматизації робочих 

місць обліково-економічних працівників; 



- спроможність до управління інноваціями та стратегією ро-

звитку підприємств; 

- визначити об’єкт, предмет і задачі прогнозування, прин-

ципи, функції і основні етапи прогнозування. 

ВПРН37. Застосовувати спеціалізовані інформаційні сис-

теми і комп’ютерні технології для   аудиту.  

ВПРН38. На основі законодавчих нормативних актів, ін-

структивних і рекомендаційних матеріалів з планування, 

даних економічного аналізу, звітних показників, використо-

вуючи методи економіко математичних обчислень і програ-

мування та комп'ютерну техніку під керівництвом більш 

кваліфікованого фахівця уміти скласти, річні виробничі про-

грами (завдання підрозділам, цехам) підприємства, зокрема: 

визначити зміст і призначення економічного прогнозуван-

ня, зв'язок прогнозування з плануванням, класифікацію ме-

тодів прогнозування, вибір методу економічного прогнозу-

вання. 

Вносити пропозиції щодо: 

- вдосконалення відносин власності; 

- забезпечення  правового та організаційно-

економічного механізму управління бізнесом; 

- управління ризиком та страховими операціями підпри-

ємця; 

-  цілей і сутності антикризових заходів, пов’язаних із 

ліквідацією підприємства. 

ВПРН39. Використовуючи економіко-математичні методи 

програмування, програмні матеріали по застосуванню 

комп’ютерної техніки, статистичні методи обробки еконо-

мічної інформації, планові і звітні дані під керівництвом 

більш кваліфікованого фахівця уміти: 

- працювати з клавіатурою ПЕОМ, створювати підката-

логи та командні файли;  

- застосовувати команди операційної системи і команди 

відповідних  файлів; 

- використовувати функціональну клавіатуру в заданій 

програмі; 

- підбирати вихідну інформацію і складати завдання; 

- складати алгоритми,виконувати поставлене завдання 

по розв’язанню  економічних задач; 

- використовувати текстові і графічні редактори для під-

готовки і друкування ділових кореспонденцій тощо; 

- створювати і редагувати текстові файли; 

- працювати в інтерактивному режимі системи управ-

ління базами даних  (СУБД); 

- працювати на комп’ютері в середовищі операційних 

систем Windows; 

- працювати в середовищі редактора Word для 

Windows; 



- проводити обчислення прикладних задач з викорис-

танням електронних таблиць ЕХСЕL. 

ВПРН40. Вміти працювати в середовищі INTERNET, зна-

ходити потрібну інформацію законодавчих, виконавчих ор-

ганів України тощо. 

Засвоїти систему знань і вмінь для отримання робочої про-

фесії оператора ПЕОМ 
 



1. ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕД-

ВИЩОЇ  ОСВІТИ  НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
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1 2 3 4 5 

ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ 

Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ВЗК.1 Конфліктологія або  

Релігієзнавство 

5 

 
45/1,5 залік 

ВЗК.2 

Антикризове управління підприємст-

ва або Управління ризиками  та стра-

хування 

6 45/1,5 залік 

 Разом з циклу 90/3  

Дисципліни, які формують спеціальні компетентності 

ВПК.1 

Організаційні основи виробництва 

або Організаційна підготовка вироб-

ництва та прогнозування діяльності  

підприємства  

5 105/3,5 залік 

ВПК.2 
Аудит або  

Контролінг  
6 45/1,5 залік 

ВПК.3 

Інформаційні системи в економіці або  

Комп’ютерна обробка економічної 

інформації 

6 75/2,5 залік 

ВПК.4 
Гроші та кредит або  

Ринок цінних паперів  
6 45/1,5 залік 

 Разом з циклу 270/9  

Разом за  вибірковою компонентою 360/12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВА-
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ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ 

Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ВЗК.1 Конфліктологія або  

Релігієзнавство 
2 45/1,5 залік 

ВЗК.2 
Антикризове управління підприємства або 

Управління ризиками  та страхування 
4 45/1,5 залік 

 Разом з циклу  90/3  

Дисципліни, які формують спеціальні компетентності 

ВПК.1 

Організаційні основи виробництва або Ор-

ганізаційна підготовка виробництва та про-

гнозування діяльності  підприємства  

2 105/3,5 іспит 

ВПК.2 
Аудит або  

Контролінг 
4 45/1,5 залік 

ВПК.3 

Інформаційні системи в економіці або  

Комп’ютерна обробка економічної інфор-

мації 

4 75/2,5 залік 

ВПК.4 
Гроші та кредит або  

Ринок цінних паперів  
4 45/1,5 залік 

 Разом з циклу 270/9  

Разом за вибірковою компонентою 360/12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ОПИС ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

1. Опис навчальної дисципліни ВЗК.1 «Конфліктологія» (вибіркова 

№1) 

 Мета вивчення курсу «Конфліктологія» — опанувати базові знання з ак-

туальних питань конфліктології та побудови продуктивних людських взає-

мовідносин, сформувати вміння та навички вирішення конфліктів у діловій 

та професійній сферах, міжнародних відносинах, приватному житті. Для до-

сягнення миру у світі насамперед потрібно навчитися вирішувати конфлікти 

в особистому житті та колективі. 

 Обґрунтування необхідності дисципліни  
Теорія і практика вирішення конфліктів — складова  соціальної куль-

тури в виробничий діяльності, суспільному житті та особистісних відноси-

нах. Знання та практичні навички «виходу з конфлікту», продуктивного 

вирішення конфліктів та подолання конфліктних ситуацій, вміння  контро-

лювати конфліктну ситуацію, позитивно сприймати конфлікт,  регулювати 

його,  вправно   виходити з конфлікту допоможуть здобувачам освіти в пода-

льшому житті. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 1,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

45 

 

Рік підготовки:  

третій/перший 

Семестр: V-й/ІІ-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

 Вивчення навчальної дисципліни «Конфліктологія» передбачає форму-

вання у здобувачів освіти необхідних загальних, (ВЗК) фахових компетент-

ностей (ВФК) та програмних результатів навчання (ВПРН): 

ВЗК8. Базові загальні знання. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. Уміння виявляти, ставити та вирішувати 

економічні проблеми. 

ВЗК9. Навички самостійної роботи. Здатність працювати автономно. Ви-

значеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ВЗК14. Соціальні навички. Здатність діяти соціально відповідально та сві-

домо. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. Прагнення 

до європейської та євроатлантичної інтеграції. 

ВФК11 Глибокі знання та розуміння. 



Загально-професійні компетенції: 

- здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділово-

го спілкування, навички роботи в команді; 

- здатність прогнозувати, запобігати, вирішувати конфлікти, формування 

конфліктологічної обізнаності здобувача фахової передвищої освіти. 

ВПРН2. Здатність оцінити і прогнозувати політичні та економічні події та 

явища. 

ВПРН12 Вміння дотримуватися професійних етичних стандартів.   

ВПРН 19Вміння нести відповідальність за результати професійної діяльності 

Тематичний план дисципліни 

1.Сутність конфлікту.  

2.Класифікація конфліктів. 

3.Структурні елементи конфлікту. 

4. Динаміка конфлікту. 

5.Конфлікти і особистість. 

6.Міжособистісні конфлікти Психологічні механізми виникнення конфліктів. 

7.Розвиток міжособистісних відносин у конфлікті Управління конфліктами. 

8.Технології управління конфліктами. 

 

2. Опис навчальної дисципліни ВЗК.1 «Релігієзнавство» (вибіркова №1) 

Метою викладання навчальної дисципліни «Релігієзнавство» є духов-

не і моральне виховання сучасного здобувача освіти – майбутнього економі-

ста. Вивчаю чи дисципліну «Релігієзнавство», він одержує необхідні знання, 

що розширює його подання про соціальну й духовну культуру суспільства, 

формує науковий світогляд, підвищує професійну компетентність.  

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Сучасній людині необхідні  загальні знання з історії релігій, їх розпо-

всюдженню по світу, щоб мати можливість розуміти релігійно - етичні особ-

ливості різних народів і поважати   їх релігійну історію і спадщину.   

Сьогодні в Україні  зростає інтерес до релігії.  у нас діють різні релігії 

християнство, іслам, буддизм, іудаїзм.  

Релігієзнавство відкриває перед здобувачами освіти природу релігії, 

механізм її соціальних зв'язків з політичними, економічними, духовними сис-

темами суспільства, особливості їх впливу на віруючих. 

 Релігієзнавство дає можливість навчитись розпізнавати світові та ло-

кальні релігії, розуміти їх природу, символи, цінності, вплив на оточення, по-

зитивні та негативні наслідки різного роду вірувань.   

 



 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 1,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

загальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

45 

 

Рік підготовки:  

третій/перший 

Семестр: V-й/ІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

V сем. – 2/ 

ІІ сем. - 2 

Вид підсумкового контро-

лю  

Диференційований залік 

Вивчення навчальної дисципліни «Релігієзнавство» передбачає форму-

вання у здобувачів освіти необхідних загальних, (ВЗК) фахових компетент-

ностей (ВФК) та програмних результатів навчання (ВПРН): 

Загальні компетент-

ності(ВЗК) 

ВЗК1. Аналіз та синтез. До абстрактного мислення, 

до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів 

та перевірених фактів. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. Здатність приймати обґрунто-

вані рішення. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ВЗК2. Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мис-

лення, відкритість до застосування фізичних знань та 

компетентностей в широкому діапазоні можливих 

місць роботи та повсякденному житті. Здатність за-

стосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ВЗК8. Базові загальні знання. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння професійної діяль-

ності. Уміння виявляти, ставити та вирішувати еко-

номічні проблеми. 

ВЗК14. Соціальні навички. Здатність діяти соціа-

льно відповідально та свідомо. Усвідомлення рівних 

можливостей та гендерних проблем. Прагнення до 

європейської та євроатлантичної інтеграції 

Фахові компетент-

ності (ВФК) 

ВФК1. Глибокі знання та розуміння. 

Загально-професійні компетенції: 

- здатність розуміти та використовувати основні ети-

ко-релігійні поняття у повсякденному житті; змісто-

вно і послідовно аналізувати історико-релігійний 

шлях людства та перспективи; найвідоміші релігійні 

об’єкти світу; 



- уміння аналізувати закономірності розвитку релігії 

та особливості їх прояву у міжнаціональних відноси-

нах у період сьогодення; здатність самостійно роби-

ти висновки й узагальнення проблем релігії; вміння 

розрізняти світобачення та світорозуміння носіїв різ-

них релігійних вірувань 

Програмні результати 

навчання (ВПРН) 

 

ВПРН1. Здатність оцінити і прогнозувати культур-

но- релігійні  події та явища. 

ВПРН6. Здатність здійснювати ефективне ділове 

спілкування 

Тематичний план дисципліни 

1.Релігія як предмет наукового аналізу.  

2.Первісні (родоплемінні) форми вірувань. 

3.Народно-державні релігії. 

4.Світові релігії: буддизм, християнство, іслам. 

5.Історія і сучасний стан релігій в Україні. 

 

3.Опис навчальної дисципліни ВЗК.2 «Антикризове управління підпри-

ємства» (вибіркова №2) 

Мета вивчення дисципліни «Антикризове управління підприємства» – 

формування у здобувачів освіти системи знань з методології та практичного 

здійснення управління підприємством як соціально-економічною системою, 

чіткого уявлення про природу, причини і типологію криз на макро- та мікро-

економічному рівні і шляхах їх подолання, вивчення вітчизняного та міжна-

родного досвіду антикризового управління підприємствами. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Ринкові механізми функціонування економіки будь-якої держави ма-

ють циклічний характер. Економічні результати діяльності кожного підпри-

ємства формуються під впливом цих макроекономічних коливань, а також 

залежать від дії багатьох внутрішніх причин. Забезпечення стійкого та гар-

монійного економічного зростання економіки України робить надзвичайно 

актуальним питання організації протидії кризовим явищам та відродження 

нормального перебігу функціонування основної ланки економіки – підпри-

ємств різних форм власності та форм господарювання, потребує опанування 

та впровадження в практику антикризового управління.  

 



 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 1,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

загальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

45 

 

Рік підготовки:  

третій/другий 

Семестр: VІ-й/ІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІ сем. – 2/ 

ІV сем. – 2 

Вид підсумкового контро-

лю  

Диференційований залік 

 Вивчення навчальної дисципліни «Антикризове управління підприємс-

тва»  передбачає формування у здобувачів освіти необхідних загальних, 

(ВЗК) фахових компетентностей (ВФК) та програмних результатів навчання 

(ВПРН): 

Загальні компетентно-

сті (ВЗК) 

ВЗК3. Групова робота. Здатність виконувати еко-

номічні розрахунки, аналіз економічної діяльності у 

групі під керівництвом лідера, подібні навички, що 

демонструють здатність до врахування строгих ви-

мог дисципліни, планування та управління часом. 

Здатність працювати у команді. 

ВЗК4. Комунікаційні навички. Здатність до ефек-

тивного комунікування та до представлення складної 

комплексної інформації у стислій формі усно та пи-

сьмово, використовуючи інформаційно-

комунікаційні технології та відповідні економічні 

терміни. Здатність спілкуватися рідною мовою як 

усно, так і письмово.  

ВЗК8. Базові загальні знання. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння професійної діяль-

ності. Уміння виявляти, ставити та вирішувати еко-

номічні проблеми. 

ВЗК9. Навички самостійної роботи. Здатність пра-

цювати автономно. Визначеність і наполегливість 

щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ВЗК14. Соціальні навички. Здатність діяти соціа-



льно відповідально та свідомо. Усвідомлення рівних 

можливостей та гендерних проблем. Прагнення до 

європейської та євроатлантичної інтеграції 

Фахові компетентнос-

ті (ВФК) 

ВФК1. Здатність аналізувати економічні процеси та 

закономірності їх розвитку, економічні розрахунки, 

прогнози з погляду фундаментальних принципів і 

знань, а також на основі відповідних економіко-

математичних методів. 

загально-професійні компетенції: 

ВФК2. Базові уявлення  про основні економічні 

явища та закономірності їх розвитку як на рівні під-

приємства так і суспільства в цілому.  

ВФК6. Володіння методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації  та систематизації  еко-

номічних процесів. 

ВФК8. Здатність використовувати базові теоретичні 

положення щодо ведення антикризової діяльності 

підприємства, розробляти систему антикризового 

управління підприємства та проводити оцінку ефек-

тивності її функціонування. 

спеціалізовано-професійні компетенції 
ВФК17. Здатність виявляти і досліджувати кризи та 

кризові явища в виробничо-господарській діяльності 

підприємства 

Програмні результати 

навчання (ВПРН) 

ВПРН2. Здатність оцінити і прогнозувати політичні 

та економічні події та явища.  

ВПРН3. Вміння застосовувати головні закони, зако-

номірності, правила і принципи економіки, знати 

глобальні проблеми економіки, проблеми економіч-

ної безпеки, механізми процесів економічного регу-

лювання діяльності суб’єктів господарювання. Здат-

ність продемонструвати результати ідентифікації та 

аналізу ключових проблем на підприємстві; резуль-

тати діагностики ймовірності настання банкрутства 

підприємства. 

ВПРН4. Здатність визначати умови та спосіб засто-

сування базової та функціональних антикризових 

стратегій; визначати механізми фінансової стабіліза-

ції та методи пошуку резервів по відновленню пла-

тоспроможності підприємства. 

ВПРН8. Вміння приймати правильне рішення і ви-

бирати стратегію діяльності суб’єктів господарю-

вання. 

Вміти надати оцінку результатам розробки антикри-

зової програми підприємства та економіко-правовим 

аспектам антикризової діяльності підприємства. 

ВПРН19. Здатність ідентифікувати ризики підпри-

ємства, визначати їх причини та джерела визначен-



ня; оцінювати ризики діяльності підприємства, ви-

користовуючи різні методи; ефективно управляти 

ризиками, вибирати методи для оптимізації ризиків; 

формувати програму управління ризиками підпри-

ємств, складати стратегічну карту ризиків. 

ВПРН26. Розробляти програму інвестування, про-

граму зменшення ризиків і страхування: короткі ви-

сновки. 

Здатність характеризувати страховий ринок та його 

структуру, застосовувати системи страхування: сис-

теми першого ризику, пропорційної відповідальнос-

ті, граничного забезпечення та за відновною вартіс-

тю. 

ВПРН38. Вносити пропозиції щодо: 

- вдосконалення відносин власності; 

- забезпечення  правового та організаційно-

економічного механізму управління бізнесом; 

- управління ризиком та страховими операціями 

підприємця; 

-  цілей і сутності антикризових заходів, 

пов’язаних із ліквідацією підприємства 

Тематичний план дисципліни 

1 Загальна характеристика кризових явищ в економіці. 

2 Аналіз факторів впливаючих на діяльність підприємства. 

3 Діагностика фінансового стану підприємства. 

4 Методи прийняття управлінських рішень при антикризовому управлінню. 

5 Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства. 

6 Фінансові джерела санації підприємств. 

7 Організація правового забезпечення санації підприємств 

 

4.Опис навчальної дисципліни ВЗК.2 «Управління ризиками та 

страхування» (вибіркова №2) 

Мета навчальної дисципліни «Управління ризиками та страхування» – 

формування знань і навичок застосування методів управління ризиками, які 

дозволяють обґрунтовувати та приймати управлінські рішення щодо 

управління ризиками в умовах невизначеності, ознайомлення здобувачів 

освіти з теоретичними засадами ризик-менеджменту, оволодіння 

практичними навичками визначення ризиків та застосування методів 

управління ризиками; засвоєння знань щодо особливостей управління 

ризиками, визначення факторів, що впивають на ризик; опанування 



практичних навичок розробки, обґрунтування та прийняття управлінських 

рішень в умовах ризику та невизначеності; засвоєння знань щодо створення 

системи управління ризиками. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Стабільне економічне становище підприємства в значній мірі залежить 

від того, наскільки повно в його діяльності враховуються всі види існуючих 

ризиків. Особливість функціонування вітчизняного підприємства в сучасних 

умовах полягає в тому, що воно постійно знаходиться під впливом загально-

економічних і специфічних ризиків. 

Загальноекономічні ризики притаманні підприємницькій діяльності в 

будь-якому навколишньому середовищі, в той час як специфічні характерні 

саме для української економіки та конкретного типу підприємства. За таких 

умов надзвичайної актуальності набуває оволодіння ефективними методами 

управління ризиками, тобто методами ризик-менеджменту. Як свідчить зару-

біжна практика, керівники успішно і динамічно зростаючих компаній в своїй 

діяльності успішно використовують систему управління ризиками як в окре-

мих сферах бізнесу, так і в рамках всієї компанії в цілому 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 1,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

загальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

45 

 

Рік підготовки:  

третій/другий 

Семестр: VІ-й/ ІV-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІ сем. – 2/ 

VІ сем. – 2 

Вид підсумкового контро-

лю  

Диференційований залік 

Вивчення навчальної дисципліни «Управління ризиками та страхуван-

ня» передбачає формування у здобувачів освіти необхідних загальних (ВЗК), 



фахових компетентностей (ВФК) та програмних результатів навчання 

(ВПРН):  

Загальні компетентно-

сті (ВЗК) 

ВЗК1. Аналіз та синтез. До абстрактного мислення, 

до аналізу на основі нормативних документів та пе-

ревірених цифр. Уміння виявляти, ставити та вирі-

шувати проблеми. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

економічної інформації з різних джерел. 

ВЗК4. Комунікаційні навички. Здатність до ефек-

тивного комунікування та до представлення складної 

комплексної інформації у стислій формі усно та пи-

сьмово, використовуючи інформаційно-

комунікаційні технології та відповідні економічні 

терміни. Здатність спілкуватися рідною мовою як 

усно, так і письмово.  

ВЗК8. Базові загальні знання. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння професійної діяль-

ності. Уміння виявляти, ставити та вирішувати еко-

номічні проблеми. 

ВЗК9. Навички самостійної роботи. Здатність пра-

цювати автономно. Визначеність і наполегливість 

щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ВЗК10. Дослідницькі навички. Здатність прове-

дення економічних досліджень на відповідному рів-

ні, презентувати результати проведених досліджень 

Фахові компетентнос-

ті (ВФК) 

ВФК1. Здатність аналізувати економічні процеси та 

закономірності їх розвитку, економічні розрахунки, 

прогнози з погляду фундаментальних принципів і 

знань, а також на основі відповідних економіко-

математичних методів. 

загально-професійні компетенції: 

ВФК2. Базові уявлення  про основні економічні 

явища та закономірності їх розвитку як на рівні під-

приємства так і суспільства в цілому.  

ВФК6. Володіння методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації  та систематизації  еко-

номічних процесів. 

ВФК9. Уміння використовувати економіко-

математичні методи обробки інформації під час ви-

рішення професійних задач. 

ВФК10. Володіння системою знань про механізм 

функціонування сфери фінансів, грошового обігу та 

кредитних відносин. 

спеціалізовано-професійні компетенції 
ВФК10. Володіння системою знань про механізм 

функціонування сфери фінансів, грошового обігу та 

кредитних відносин. 



здатність визначати сутність ризиків, їх види та про-

цес ризик-менеджменту; концептуальні засади, цілі і 

завдання використання методів і технології управ-

ління ризиками.  

ВФК24. Здатність визначати сутність страхування як 

економічної категорії, суб'єкти і об'єкти страхування, 

функції та принципи страхування. 

ВФК25. Здатність аналізувати фактори, причини та 

джерела виникнення ризиків; принципи ризик мене-

джменту; методи оцінки ризику 

Програмні результати 

навчання (ВПРН) 

ВПРН2. Здатність оцінити і прогнозувати політичні 

та економічні події та явища. 

ВПРН3. Вміння застосовувати головні закони, зако-

номірності, правила і принципи економіки, знати 

глобальні проблеми економіки, проблеми економіч-

ної безпеки, механізми процесів економічного регу-

лювання діяльності суб’єктів господарювання. 

ВПРН19. Здатність ідентифікувати ризики підпри-

ємства, визначати їх причини та джерела визначен-

ня; оцінювати ризики діяльності підприємства, ви-

користовуючи різні методи; ефективно управляти 

ризиками, вибирати методи для оптимізації ризиків; 

формувати програму управління ризиками підпри-

ємств, складати стратегічну карту ризиків. 

ВПРН26. Розробляти програму інвестування, про-

граму зменшення ризиків і страхування: короткі ви-

сновки. 

Здатність характеризувати страховий ринок та його 

структуру, застосовувати системи страхування: сис-

теми першого ризику, пропорційної відповідальнос-

ті, граничного забезпечення та за відновною вартіс-

тю 

Тематичний план дисципліни 

1. Сутність, зміст і види ризику 

2. Ризик в інвестуванні капіталу 

3. Сутність і зміст підприємницьких ризиків 

4. Методичне забезпечення управління ризиками корпорацій 

5. Оцінка підприємницьких ризиків 

6. Система управління підприємницьким ризиком 

7. Страхування –основний прийом ризик-менеджменту 

8. Аналіз ризику 

 

 



 

5.Опис навчальної дисципліни ВПК.1 «Організаційна підготовка вироб-

ництва та прогнозування діяльності» 

Мета навчальної дисципліни – це ознайомлення здобувачів освіти з 

теоретичними засадами організації виробництва, методичними підходами 

раціоналізації та проектування виробництва; оволодіння практичними навич-

ками обґрунтовувати проєктні рішення щодо підвищення ефективності виро-

бництва; застосування дослідницьких і організаторських здібностей у процесі 

розроблення організаційних проєктів виробництва та їх реалізації, форму-

вання у здобувачів освіти знання основ, методів і прийомів прогнозування, а 

також необхідних навичок щодо виконання робіт, які входять у компетенцію 

фахівця-економіста. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Організаційна підготовка виробництва та прогнозування діяльності – 

це наука про загальні основи економічного життя суспільства в умовах об-

межених ресурсів.  

У даний час, орієнтуючись на інтереси і вимоги споживачів, 

кон’юнктуру ринку та зміни в соціально-економічній політиці держави, підп-

риємства намагаються розробляти стратегії свого розвитку, розраховані як на 

довгострокову, так і найближчу перспективу. Очевидно, що чим точніше ви-

значено майбутні результати розвитку, намічено цілі, розроблено механізми 

та способи їх досягнення, тим впевненіше здійснюється поточне керівництво, 

тим ефективніше вирішуються проблеми. Тому на промислових підприємст-

вах при розробці стратегічних та поточних планів і підготовці управлінських 

рішень постійно виникають завдання, пов’язані з оцінкою майбутнього, через 

що зростає необхідність практичного оволодіння методами визначення перс-

пектив свого розвитку та раціональної організації виробництва.  

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: денна форма навчання 



Кредит ЕCTS – 3,5 Дисципліна, яка формує 

спеціальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

105 

 

Рік підготовки:  

третій/другий 

Семестр: V-й/ІІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

V сем. – 4/ 

ІІІ сем. - 4 

Вид підсумкового контро-

лю  

Диференційований за-

лік/Іспит 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Організаційна підгото-

вка виробництва та прогнозування діяльності» передбачає формування у 

здобувачів освіти необхідних загальних (ВЗК), фахових компетентностей 

(ВФК) та програмних результатів навчання (ВПРН): 

Загальні компетентно-

сті (ВЗК) 

ВЗК1. Аналіз та синтез. Здатність до абстрактного 

мислення, до аналізу на основі нормативних докуме-

нтів та перевірених цифр. Уміння виявляти, ставити 

та вирішувати проблеми. Здатність приймати обґру-

нтовані рішення. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу економічної інформації з різних джерел. 

ВЗК3. Групова робота. Здатність виконувати еко-

номічні розрахунки, аналіз економічної діяльності у 

групі під керівництвом лідера, подібні навички, що 

демонструють здатність до врахування строгих ви-

мог дисципліни, планування та управління часом. 

Здатність працювати у команді. 

ВЗК4. Комунікаційні навички. Здатність до ефек-

тивного комунікування та до представлення складної 

комплексної інформації у стислій формі усно та пи-

сьмово, використовуючи інформаційно-

комунікаційні технології та відповідні економічні 

терміни. Здатність спілкуватися рідною мовою як 

усно, так і письмово.  

ВЗК8. Базові загальні знання. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння професійної діяль-

ності. Уміння виявляти, ставити та вирішувати еко-

номічні проблеми. 

ВЗК10. Дослідницькі навички. Здатність прове-

дення економічних досліджень на відповідному рів-

ні, презентувати результати проведених досліджень. 

ВЗК11. Навички безпечної організації праці. Здій-

снення безпечної діяльності на виробництві. 

ВЗК15. Збереження навколишнього середовища. 

Прагнення до збереження навколишнього середови-



ща 

Фахові компетентнос-

ті (ВФК) 

ВФК1. Здатність аналізувати економічні процеси та 

закономірності їх розвитку, економічні розрахунки, 

прогнози з погляду фундаментальних принципів і 

знань, а також на основі відповідних економіко-

математичних методів. 

загально-професійні компетенції: 

ВФК2. Базові уявлення  про основні економічні 

явища та закономірності їх розвитку як на рівні під-

приємства так і суспільства в цілому.  

ВФК6. Володіння методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації  та систематизації  еко-

номічних процесів. 

ВФК9. Уміння використовувати економіко-

математичні методи обробки інформації під час ви-

рішення професійних задач.  

ВФК10. Володіння системою знань про механізм 

функціонування сфери фінансів, грошового обігу та 

кредитних відносин. 

спеціалізовано-професійні компетенції 
ВФК16. Здатність використовувати професійно-

профільовані знання в галузі інформаційних систем і 

технологій на підприємстві.  

аналізувати процеси, що відбуваються у виробницт-

ві, самостійно виконувати техніко-економічні розра-

хунки та обґрунтування параметрів раціональної ор-

ганізації виробничих систем. 

ВФК29. Здатність робити оцінки економічного стану  

об’єктів різного рівня. 

Здатність аналізувати фактори суспільного виробни-

цтва та узагальнювати ознаки економічних систем; 

обґрунтовувати результати економічної діяльності 

підприємства в умовах ринку. 

ВФК31.Здатність проводити  аналіз виробничих та 

економічних показників, виявляти фактори впливу; 

знати закони, закономірності, принципи і механізм 

організації виробничого процесу на підприємстві 

Програмні результати 

навчання (ВПРН) 

ВПРН2. Здатність оцінити і прогнозувати політичні 

та економічні події та явища; 

аналізувати макроекономічні проблеми національної 

економіки; досліджувати процеси ефективної органі-

зації та планування виробництва; здійснювати техні-

ко-економічні обґрунтування виробничих процесів. 

ВПРН20. Здатність давати економічну оцінку вибору 

господарювання найбільш доцільних форм та органі-

заційно-виробничих структур підприємств та інших 

формувань різних форм власності і господарювання: 

- вміння визначати вплив інформаційних систем 



і технологій на управління організацією та аналізу-

вати інформаційні бази. 

ВПРН27. Здатність до управління інноваціями та 

стратегією розвитку підприємств: 

- здатність визначити об’єкт, предмет і задачі 

прогнозування, принципи, функції і основні етапи 

прогнозування. 

ВПРН38. На основі законодавчих нормативних ак-

тів, інструктивних і рекомендаційних матеріалів з 

планування, даних економічного аналізу, звітних по-

казників, використовуючи методи економіко матема-

тичних обчислень і програмування та комп'ютерну 

техніку під керівництвом більш кваліфікованого фа-

хівця уміти скласти, річні виробничі програми (за-

вдання підрозділам, цехам) підприємства, зокрема: 

визначити зміст і призначення економічного прогно-

зування, зв'язок прогнозування з плануванням, кла-

сифікацію методів прогнозування, вибір методу еко-

номічного прогнозування 

Тематичний план дисципліни 

Тема 1 Організація основного виробництва на підприємстві в умовах індустрії. 

Тема 2 Технологічна та організаційна підготовка виробництва. 

Тема 3 Організація допоміжного виробництва. 

Тема 4 Організація технічного обслуговування і ремонту обладнання. 

Тема 5 Прогнозування і планування діяльності підприємства. 

 

6.Опис навчальної дисципліни ВПК.1 «Організаційні основи виро-

бництва» 

Мета навчальної дисципліни «Організаційні основи виробництва» – 

це оволодіння основними принципами та методами організації промислового 

виробництва, надбання необхідного практичного досвіду і на цій основі до-

сягнення високих результатів в виробничо-господарській діяльності підпри-

ємства. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини 

є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення по-

треб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створюються у 

виробництві. 

Виробництво є важливим компонентом функціонування будь-якої дер-



жави, тому що воно визначає її економічну безпеку, сталість фінансової сис-

теми і рівень життя людей. 

Економічний результат діяльності підприємства, його фінансовий стан 

і майбутній розвиток залежать від того, наскільки раціонально організовано 

виробництво, чи відповідає воно сучасним вимогам оптимальності, гнучкос-

ті, мобільності, високої культури, екологічності, конкурентоспроможності 

тощо. Метою формування та реалізації виробничої політики є пристосування 

підприємства до вимог ринку з мінімальними витратами, але це потребує від 

керівників та спеціалістів обізнаності з широкого кола питань за межами 

сфери виробництва. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 3,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

спеціальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

105 

 

Рік підготовки:  

третій/другий 

Семестр: V-й/ІІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

V сем. – 4/ 

ІІІ сем. – 4 

Вид підсумкового контро-

лю  

Диференційований за-

лік/Іспит 

Вивчення навчальної дисципліни «Організаційні основи виробництва» 

передбачає формування у здобувачів освіти необхідних загальних (ВЗК), фа-

хових компетентностей (ВФК) та програмних результатів навчання (ВПРН): 

Загальні компетентно-

сті (ВЗК) 

ВЗК3. Групова робота. Здатність виконувати еко-

номічні розрахунки, аналіз економічної діяльності у 

групі під керівництвом лідера, подібні навички, що 

демонструють здатність до врахування строгих ви-

мог дисципліни, планування та управління часом. 

Здатність працювати у команді. 

ВЗК8. Базові загальні знання. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння професійної діяль-

ності. Уміння виявляти, ставити та вирішувати еко-



номічні проблеми. 

ВЗК9. Навички самостійної роботи. Здатність пра-

цювати автономно. Визначеність і наполегливість 

щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ВЗК10. Дослідницькі навички. Здатність прове-

дення економічних досліджень на відповідному рів-

ні, презентувати результати проведених досліджень. 

ВЗК11. Навички безпечної організації праці. Здій-

снення безпечної діяльності на виробництві. 

ВЗК15. Збереження навколишнього середовища. 

Прагнення до збереження навколишнього середови-

ща 

Фахові компетентнос-

ті (ВФК) 

ВФК1. Здатність аналізувати економічні процеси та 

закономірності їх розвитку, економічні розрахунки, 

прогнози з погляду фундаментальних принципів і 

знань, а також на основі відповідних економіко-

математичних методів. 

загально-професійні компетенції: 

ВФК2. Базові уявлення  про основні економічні 

явища та закономірності їх розвитку як на рівні під-

приємства так і суспільства в цілому.  

ВФК3. Базові уявлення про правові відносини в еко-

номіці. 

Здатність застосовувати знання законодавства та 

державних стандартів України. 

ВФК5. Базові уявлення про основи екології, прин-

ципи раціонального природокористування й охорони 

довкілля.  

Здатність організувати роботу відповідно до вимог 

безпеки життєдіяльності й охорони праці в галузі. 

ВФК6. Володіння методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації  та систематизації  еко-

номічних процесів. 

ВФК7. Сучасні уявлення про принципи структурної 

й функціональної організації побудови суб’єктів  го-

сподарювання.  

Володіння методами опису ідентифікації та класифі-

кації об’єктів виробництва. 

ВФК13. Здатність використовувати професійно-

профільні знання і практичні навички управлінській 

і адміністративній діяльності підприємства 

Програмні результати 

навчання (ВПРН) 

ВПРН13. Здатність аналізувати і реферувати науко-

во-технічну, економічну інформацію та опублікову-

вати результати наукових досліджень. 

Здатність аналізувати існуючі процеси виробництва, 

проектувати сучасні ефективні процеси виробництва 

з використанням інформаційних технологій. 

ВПРН20. Здатність визначити та проаналізувати ор-



ганізаційні основи виробництва;  виробничі системи 

та виробничі процеси; організацію трудових процесів 

і робочих місць. 

ВПРН21. Здатність аналізувати забезпечення вироб-

ництва технологічним оснащенням; контролювати 

якість та випробування продукції; діагностувати стан 

виробничої системи. 

ВПРН23. Здатність організувати і контролювати ви-

конання виробничої програми 

Тематичний план дисципліни 

Тема 1 Сутність і суспільне значення виробництва. 

Тема 2 Виробничий процес і організаційні типи виробництва. 

Тема 3 Організація виробничого процесу у часі та просторі. 

Тема 4 Методи організації виробництва. 

Тема 5 Організація потокового та автоматизованого виробництва. 

Тема 6 Організація трудових процесів і робочих місць. 

Тема 7 Організація обслуговування виробничого процесу. 

Тема 8 Організаційно-виробниче забезпечення конкурентоспроможності 

продукції. 

Тема 9 Комплексна підготовка виробництва нової продукції. 



7.Опис навчальної дисципліни  ВПК.2   «Аудит» 

Мета навчальної дисципліни «Аудит» - навчити здобувачів освіти вміло 

застосовувати знання з теорії аудиту на практиці, використовувати в майбут-

ній практичній роботі сучасні форми і методи аудиту на основі аналізу і кон-

тролю для попередження та ліквідації порушень і недоліків, виявлення резер-

вів; ефективного використання ресурсів підприємства; кваліфіковано оформ-

ляти результати внутрішніх контрольних заходів та аудиторських процедур.  

Обґрунтування необхідності дисципліни  

В сучасних умовах ринкової економіки підвищується роль фахівців з 

управління і контролю за фінансовою діяльністю підприємства. Аудит є при-

кладною економічної  дисципліною, яка формує практичні навички з плану-

вання аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надан-

ня аудиторських послуг, оформлення робочих документів аудитора. Навички  

в перевірці фінансово-господарської діяльності  економічних суб`єктів зна-

добляться майбутнім фахівцям в професійній діяльності, підготують здобу-

вача освіти  до практичної діяльності в сфері аудиту, ознайомлять з вимогами 

сучасного законодавства в галузі обліку і аудиту. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 1,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

спеціальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

45 

 

Рік підготовки:  

третій/другий 

Семестр: VІ-й/ІV-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІ сем. – 2/ 

ІV сем. – 2 

Вид підсумкового контро-

лю  

Диференційований залік 



Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Аудит»  передбачає фор-

мування у здобувачів освіти необхідних загальних (ВЗК), фахових компетен-

тностей (ВФК) та програмних результатів навчання (ВПРН): 

Загальні компетентно-

сті (ВЗК) 

ВЗК1. Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та си-

нтезу як інструментарію виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх розв’язання на основі логі-

чних аргументів та перевірених фактів. 

ВЗК2. Гнучкість мислення. Здатність до гнучкого 

мислення та компетентного застосування набутих 

знань в широкому діапазоні практичної роботи за 

фахом та повсякденному житті.  

ВЗК3 Комунікаційні навички Здатність працюва-

ти самостійно та в команді з урахуванням вимог 

професійної дисципліни, планування та управління 

часом. 

ВЗК8. Базові загальні знання. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння професійної діяль-

ності. Уміння виявляти, ставити та вирішувати еко-

номічні проблеми. 

ВЗК9. Навички самостійної роботи. Здатність 

працювати автономно. Визначеність і наполегли-

вість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ВЗК10. Дослідницькі навички. Здатність прове-

дення економічних досліджень на відповідному рі-

вні, презентувати результати проведених до-

сліджень. 

ВЗК13. Турбота про якість. Здатність оцінювати 

та забезпечувати якість виконуваних робіт 

Фахові компетентнос-

ті(ВФК) 

ВФК 9. Здатність застосовувати основні методичні 

прийоми проведення аудиту й надання аудиторсь-

ких послуг.  

ВФК 7. Здатність здійснювати контроль господар-

ської діяльності як функції управління підприємст-

вом з метою забезпечення його ефективного функ-

ціонування, оцінки результатів роботи, виконання 

планів, визначення порушень прийнятих норм і ста-

ндартів, підвищення відповідальності.    

ВФК15. Уміння використовувати професійно-

профільовані знання й практичні навички з фунда-

ментальних дисциплін в практичній діяльності   ау-

диту. 

ВФК30.Здатність використовувати математичний 

інструментарій  для розв’язання прикладних еконо-

мічних та оптимізаційних завдань в сфері   аудиту 

Програмні результати 

навчання (ВПРН) 

ВПРН3. Усвідомлювати сутність об’єктів  аудиту 

та розуміти їх роль і місце в господарській діяльно-

сті. 



ВПРН8. Демонструвати навички володіння загаль-

нонауковими та спеціальними методами досліджен-

ня економічних явищ і процесів на підприємстві.  

ВПРН 26.   Володіти методичним інструментарієм   

аудиту господарської діяльності підприємств. Ви-

користовувати теоретичні, організаційні та методи-

чні засади аудиту. 

 ВПРН 27. Демонструвати розуміння особливостей 

практики здійснення   аудиту   діяльності підпри-

ємств, установ та організацій різних форм власнос-

ті, організаційно-правових форм господарювання та 

видів економічної діяльності. 

 ВПРН37. Застосовувати спеціалізовані інформа-

ційні системи і комп’ютерні технології для   аудиту 

Тематичний план дисципліни 

Тема 1. Сутність і предмет, метод  аудиту.  

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечен-

ня.  

Тема 3. Планування, стадії та процедури аудиту.  

Тема 4. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти. 

 Тема 5 Аудит найважливіших напрямів діяльності підприємств.  

 Тема 6. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи. 

 

8.Опис навчальної дисципліни ВПК2.  «Контролінг» 

Мета навчальної дисципліни «Контролінг» – здобуття необхідних 

теоретичних знань та практичних навичок із концептуальних засад управлін-

ня сучасним підприємством на основі принципів контролінгу, координації і 

спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємства на досяг-

нення оперативних та стратегічних цілей. Об’єкт вивчення дисципліни – сис-

тема управління витратами і прибутком на підприємстві в ринкових умовах, 

методи і засоби створення та ефективного використання системи контролінгу 

на підприємстві в ринкових умовах.  

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Перехід України до ринкової економіки потребує розвитку нових під-

ходів до управління бізнесом. Науково-технічний прогрес та динаміка зовні-

шнього середовища спонукають до перетворення сучасних підприємств на 

складніші інформаційно-технічні системи. Маркетинговий підхід до визна-



чення стратегії бізнесу, формування економічної політики підприємства пе-

редбачає високий рівень інформаційного забезпечення, досягти якого мож-

ливо за умови злагодженої інформаційно-аналітичної системи внутрішнього-

сподарського обліку – контролінгу. Економічна самостійність підприємств 

орієнтує їх на ефективну і рентабельну діяльність. Новим словом в управлін-

ні стала поява контролінгу як функціонально відокремленого напрямку еко-

номічної роботи на підприємстві, що пов’язаний з реалізацією фінансово-

економічної функції в менеджменті та забезпечує прийняття оперативних і 

стратегічних управлінських рішень. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 1,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

спеціальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

45 

 

Рік підготовки:  

третій/другий 

Семестр: VІ-й/ІV-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІ сем. – 2/ 

ІV сем. – 2 

Вид підсумкового контро-

лю  

Диференційований залік 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Контролінг» передбачає 

формування у здобувачів освіти необхідних загальних (ВЗК), фахових ком-

петентностей (ВФК) та програмних результатів навчання (ВПРН): 

Загальні компетентно-

сті (ВЗК) 

ВЗК1. Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та син-

тезу як інструментарію виявлення проблем та прий-

няття рішень для їх розв’язання на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів. 

ВЗК2. Гнучкість мислення. Здатність до гнучкого 

мислення та компетентного застосування набутих 

знань в широкому діапазоні практичної роботи за 

фахом та повсякденному житті.  

ВЗК3 Комунікаційні навички Здатність працювати 

самостійно та в команді з урахуванням вимог про-

фесійної дисципліни, планування та управління ча-



сом. 

ВЗК8. Базові загальні знання. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння професійної діяль-

ності. Уміння виявляти, ставити та вирішувати еко-

номічні проблеми. 

ВЗК9. Навички самостійної роботи. Здатність пра-

цювати автономно. Визначеність і наполегливість 

щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ВЗК10. Дослідницькі навички. Здатність прове-

дення економічних досліджень на відповідному рів-

ні, презентувати результати проведених досліджень 

Фахові компетентнос-

ті ( ВФК) 
  . 

  .  

ВФК7.  Здатність виконувати контрольні функції у 

сфері господарської діяльності. Здатність здійснюва-

ти контроль господарської діяльності як функції уп-

равління підприємством з метою забезпечення його 

ефективного функціонування, оцінки результатів ро-

боти, виконання планів, визначення порушень 

прийнятих норм і стандартів, підвищення відповіда-

льності. 

ВФК 9. Здатність використовувати теоретичний та 

методичний інструментарій фінансової, економічної, 

математичної, статистичної, правової та інших наук 

для діагностики стану фінансових систем.  

ВФК15. Здатність до впорядкування облікової інфо-

рмації, формування, читання та використання фінан-

сової звітності за Національними та Міжнародними 

стандартами для виконання аналітичних процедур, 

проведення розрахунків та здійснення інтерпретації 

коефіцієнтів та інших показників, що характеризу-

ють параметри грошових потоків та фінансовий стан 

економічних суб’єктів господарювання, формування 

аналітичних висновків.  

 ВФК33. Здатність обґрунтовувати, приймати про-

фесійні рішення в сфері господарської діяльності  та 

брати відповідальність за них  

Програмні результати 

навчання (ВПРН) 

 

ВПРН12. Вміння дотримуватися професійних етич-

них стандартів.   

ВПРН14.  Пояснювати моделі соціально-

економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних на-

прямів розвитку економічної науки.  

ВПРН19. Знання способів формалізації й побудови 

моделей економічної діяльності, технології розробки 

та реалізації управлінських рішень щодо управління 

ресурсами економічних суб’єктів з використанням 

математичних та числових методів. Вміння нести 

відповідальність за результати професійної діяльно-

сті у сфері.  



ВПРН26. Застосовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними економіч-

ними агентами (індивідуумами, домогосподарства-

ми, підприємствами та органами державної влади) 

 Тематичний план дисципліни 

Тема 1. Сутність контролінгу, його значення в управлінні підприємством.  

Тема 2. Об`єкти контролінгу і їх класифікація.  

Тема 3. Управлінський облік як основа контролінгу.  

Тема 4. Бюджетування як інструмент контролінгу.  

Тема 5. Контролінг інвестиційних проєктів.  

Тема 6. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу.  

Тема 7. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на 

підприємстві. 

 

 
 

 

 



9.Опис навчальної дисципліни ВПК3 «Інформаційні системи в економі-

ці» 

Мета вивчення дисципліни: засвоєння теоретичних і практичних 

знань з основ створення та функціонування інформаційних систем у підпри-

ємницькій діяльності, їх використання для рішення прикладних задач спеціа-

ліста, структури та етапів побудови інформаційних систем; ознайомлення із 

сучасними інформаційними технологіями.  

У результаті вивчення дисципліни здобувачі освіти набувають необхід-

них знань і навичок із застосування інформаційних систем і технологій для 

автоматизації оброблення інформації у сфері професійної діяльності. 

Обґрунтування необхідності дисципліни. 

В сучасних умовах стрімко зростає попит на інформацію та інформа-

ційні послуги. В зв’язку з цим технологія опрацювання інформації намага-

ється використовувати найширший спектр технічних засобів і, передусім, 

комп’ютерну техніку та цифрові електронні засоби комунікації. 

Дана дисципліна є невід’ємною частиною циклу комп’ютерних дисци-

плін, необхідних майбутнім фахівцям – аналітикам з розробки, упровадження 

та підтримки автоматизованих систем обробки економічної інформації на 

підприємствах незалежно від форм їх власності та організаційно-правової 

форми господарювання. Вивчення даної дисципліни дозволяє здобувачам 

освіти оволодіти знаннями та навичками зі збирання, накопичення, обробки, 

узагальнення, аналізу, оптимізації та розповсюдження інформації засобами 

сучасних інформаційних технологій, з метою адаптації та використання су-

часних програмних засобів оброблення економічної інформації в економіці 

України; оцінювання ефективності інформаційних систем.  

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

спеціальні компетентності 



Загальна кількість 

годин  

75 

 

Рік підготовки:  

третій/другий 

Семестр: VI-й/IV-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VI сем. – 3/ 

VI сем. - 3 

Вид підсумкового контро-

лю  

Диференційований залік 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Інформаційні системи в 

економіці» передбачає формування у здобувачів освіти необхідних загаль-

них (ВЗК), фахових компетентностей (ВФК) та програмних результатів нав-

чання (ВПРН): 

Загальні компетентно-

сті (ЗК) 

ВЗК3. Групова робота. Здатність виконувати еко-

номічні розрахунки, аналіз економічної діяльності у 

групі під керівництвом лідера, подібні навички, що 

демонструють здатність до врахування строгих ви-

мог дисципліни, планування та управління часом. 

Здатність працювати у команді. 

ВЗК4. Комунікаційні навички. Здатність до ефек-

тивного комунікування та до представлення складної 

комплексної інформації у стислій формі усно та пи-

сьмово, використовуючи інформаційно-

комунікаційні технології та відповідні економічні 

терміни. Здатність спілкуватися рідною мовою як 

усно, так і письмово 

Фахові компетентнос-

ті (ВФК) 

ВФК9. Уміння використовувати економіко-

математичні методи обробки інформації під час ви-

рішення професійних задач.  

ВФК12. Здатність використовувати професійно-

профільовані знання в галузі математики для статис-

тичної обробки економічних явищ і процесів.  

ВФК16. Здатність використовувати професійно-

профільовані знання в галузі інформаційних систем і 

технологій на підприємстві.  

ВФК30. Здатність розуміти та уміло використовува-

ти математичні та числові методи, які використову-

ються в економічних розрахунках, аналізах, плану-

ванні. 

ВФК34. Здатність використовувати відповідне про-

грамне забезпечення (мови програмування, пакети) 

для проведення економічних розрахунків, аналізу та 

планування господарської діяльності 

 ВПРН21. Здатність впроваджувати в управління  те-

хнічні засоби зв'язку та комп'ютерну техніку: 



- впроваджувати передові методи планово-

економічної роботи на основі широкого застосування 

ПЕОМ; 

-  надавати допомогу в розробці, прийнятті і 

оформленні управлінських рішень з конкретних пи-

тань економічної діяльності; 

- оцінювати відповідність технологій ефектив-

ному перспективному розвитку підприємства; 

- оцінювати відповідність потужності (спромож-

ності) виробничих об'єктів (підрозділів) передбаче-

ному обсягу виробництва; 

- визначати необхідну кількість сировини та ін-

ших матеріально-грошових і трудових ресурсів для 

забезпечення процесу виробництва заданому обсягу.  

ВПРН27. Використовувати законодавчі і нормативні 

акти, фактичні показники та методи обробки інфор-

мації для економічного обґрунтовування напрямків 

реформування підприємницької діяльності, цілей і за-

вдань підприємства: 

- працювати в середовищі АРМ економіста, 

розв’язувати комплексні завдання  з обліково-

економічної роботи, аналізу інформації, планування 

виробничо-господарської діяльності; 

- вміти виконувати операції з базами даних на ЕОМ 

відповідно до впроваджених проектів автоматизації 

робочих місць обліково-економічних працівників. 

ВПРН39. Використовуючи економіко-математичні 

методи програмування, програмні матеріали по за-

стосуванню комп’ютерної техніки, статистичні мето-

ди обробки економічної інформації, планові і звітні 

дані під керівництвом більш кваліфікованого фахів-

ця уміти: 

- працювати з клавіатурою ПЕОМ, створювати 

підкаталоги та командні файли;  

- застосовувати команди операційної системи і 

команди відповідних  файлів; 

- використовувати функціональну клавіатуру в 

заданій програмі; 

- підбирати вихідну інформацію і складати за-

вдання; 

- складати алгоритми,виконувати поставлене за-

вдання по розв’язанню  економічних задач; 

- використовувати текстові і графічні редактори 

для підготовки і друкування ділових кореспонденцій 

тощо; 

- створювати і редагувати текстові файли; 

- працювати в інтерактивному режимі системи 

управління базами даних  (СУБД); 



- працювати на комп’ютері в середовищі опера-

ційних систем Windows; 

- працювати в середовищі редактора Word для 

Windows; 

- проводити обчислення прикладних задач з ви-

користанням електронних таблиць ЕХСЕL. 

ВПРН40. Вміти працювати в середовищі 

INTERNET, знаходити потрібну інформацію законо-

давчих, виконавчих органів України тощо. 

Засвоїти систему знань і вмінь для отримання робо-

чої професії оператора ПЕОМ 

Тематичний план дисципліни 

Тема 1. Роль інформаційних систем та технологій у діяльності організації, 

підприємства, установи. 

Тема 2. Інформаційні ресурси організації. 

Тема 3. Забезпечувальні складові ІС. 

Тема 4. Мережні та гіпертекстові технології обробки економічної інфор-

мації. 

Тема 5. Захист інформаційних ресурсів в ІС. 

Тема 6. Програмне забезпечення інформаційних систем. 

Тема 7. ІС в Україні та міжнародному бізнесі. 

 



10.Опис навчальної дисципліни ВПК3 «Комп’ютерна обробка еко-

номічної інформації» 

Мета вивчення дисципліни: засвоєння теоретичних і практичних 

знань з основ створення та функціонування інформаційних систем у підпри-

ємницькій діяльності, їх використання для рішення прикладних задач фахів-

ця, структури та етапів побудови інформаційних систем; ознайомлення із су-

часними інформаційними технологіями.  

У результаті вивчення дисципліни здобувачі освіти набувають необхід-

них знань і навичок із застосування інформаційних систем і технологій для 

автоматизації оброблення інформації у сфері професійної діяльності. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

На сучасному етапі розвитку суспільства істотно зростає роль інфор-

маційних технологій у процесі вивчення та дослідження економічних проце-

сів і систем, що вимагає підготовки фахівців, які володіють апаратом розв'я-

зування складних задач, своєчасного передбачення, об’єктивного прогнозу-

вання та системного аналізу економічної ситуації. Здобувачам освіти нада-

ються теоретичні та практичні підходи, які використовуються для підвищен-

ня ступеня обґрунтованості рішень у складноструктурованих проблемах нау-

кового, соціального та економічного характеру.  

Знання, здобуті студентами під час вивчення курсу, широко застосову-

ються при вивченні інших дисциплін економічного напрямку, а також в ме-

неджменті, маркетингу, мікро- та макроекономіці, при виконанні творчих ін-

дивідуальних завдань, написанні курсових робіт тощо. 

 Практичний досвід, набутий в процесі вивчення дисципліни, дозволить 

значно розширити можливості здобувачів освіти при засвоєнні спеціальних 

дисциплін, а також в процесі роботи за фахом. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує  

спеціальні  компетентності 



Загальна кількість 

годин  

75 

 

Рік підготовки:  

третій/другий 

Семестр: VI-й/IV-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VI сем. – 3/ 

IV сем. – 3 

Вид підсумкового контро-

лю  

Диференційований залік 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Комп’ютерна обробка 

економічної інформації» передбачає формування у здобувачів освіти необ-

хідних загальних (ВЗК), фахових компетентностей (ВФК) та програмних ре-

зультатів навчання (ВПРН): 

Загальні компетентно-

сті (ВЗК) 

ВЗК3. Групова робота. Здатність виконувати еко-

номічні розрахунки, аналіз економічної діяльності у 

групі під керівництвом лідера, подібні навички, що 

демонструють здатність до врахування строгих ви-

мог дисципліни, планування та управління часом. 

Здатність працювати у команді. 

ВЗК4. Комунікаційні навички. Здатність до ефек-

тивного комунікування та до представлення складної 

комплексної інформації у стислій формі усно та пи-

сьмово, використовуючи інформаційно-

комунікаційні технології та відповідні економічні 

терміни. Здатність спілкуватися рідною мовою як 

усно, так і письмово 

Фахові компетентнос-

ті (ВФК) 

ВФК9. Уміння використовувати економіко-

математичні методи обробки інформації під час ви-

рішення професійних задач.  

ВФК16. Здатність використовувати професійно-

профільовані знання в галузі інформаційних систем і 

технологій на підприємстві.  

ВФК30. Здатність розуміти та уміло використовува-

ти математичні та числові методи, які використову-

ються в економічних розрахунках, аналізах, плану-

ванні. 

ВФК34. Здатність використовувати відповідне про-

грамне забезпечення (мови програмування, пакети) 

для проведення економічних розрахунків, аналізу та 

планування господарської діяльності 

Програмні результати 

навчання (ВПРН) 

ВПРН21. Здатність впроваджувати в управління  те-

хнічні засоби зв'язку та комп'ютерну техніку. 

ВПРН27. Використовувати законодавчі і нормативні 

акти, фактичні показники та методи обробки інфор-

мації для економічного обґрунтовування напрямків 



реформування підприємницької діяльності, цілей і за-

вдань підприємства: 

- працювати в середовищі АРМ економіста, 

розв’язувати комплексні завдання  з обліково-

економічної роботи, аналізу інформації, планування 

виробничо-господарської діяльності; 

- вміти виконувати операції з базами даних на ЕОМ 

відповідно до впроваджених проектів автоматизації 

робочих місць обліково-економічних працівників. 

ВПРН39. Використовуючи економіко-математичні 

методи програмування, програмні матеріали по за-

стосуванню комп’ютерної техніки, статистичні мето-

ди обробки економічної інформації, планові і звітні 

дані під керівництвом більш кваліфікованого фахів-

ця уміти: 

- працювати з клавіатурою ПЕОМ, створювати 

підкаталоги та командні файли;  

- застосовувати команди операційної системи і 

команди відповідних  файлів; 

- використовувати функціональну клавіатуру в 

заданій програмі; 

- підбирати вихідну інформацію і складати за-

вдання; 

- складати алгоритми,виконувати поставлене за-

вдання по розв’язанню  економічних задач; 

- застосовувати мови програмування, складати 

програму на одній з мов програмування; 

- використовувати текстові і графічні редактори 

для підготовки і друкування ділових кореспонденцій 

тощо; 

- створювати і редагувати текстові файли; 

- працювати в інтерактивному режимі системи 

управління базами даних  (СУБД); 

- працювати на комп’ютері в середовищі опера-

ційних систем Windows; 

- працювати в середовищі редактора Word для 

Windows; 

- проводити обчислення прикладних задач з ви-

користанням електронних таблиць ЕХСЕL. 

ВПРН40. Вміти працювати в середовищі 

INTERNET, знаходити потрібну інформацію законо-

давчих, виконавчих органів України тощо. 

Засвоїти систему знань і вмінь для отримання робо-

чої професії оператора ПЕОМ. 

ВПРН41. Використовуючи знання і вміння з матема-

тичних обчислень з раціональними числами, розв'я-

зання рівнянь, складання графіків функцій, вимірю-

вання і обчислення довжин, кутів і площ математич-



ної статистики і теорії ймовірності під керівництвом 

більш кваліфікованого фахівця уміти: 

- проводити статистичні спостереження та гру-

пування даних з матеріалами підприємства; 

- складати і аналізувати статистичні таблиці; 

- застосовувати статистичні методи обробки 

економічної інформації: 

1. абсолютні, відносні та середні величини; 

2. показники варіацій, статистичні графіки; 

3. ряди динаміки, індекси; 

4. вибірковий метод, кореляційний метод зв'язків та 

інші. 

Запроваджувати раціональні схеми планування та 

організації робочих місць 

Тематичний план дисципліни 

Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою.  

Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.  

Тема 3. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної ін-

формації. 

Тема 4. Інформаційні технології обробки економічної інформації.  

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інфо-

рмаційних систем обліку.  

Тема 6. Автоматизація обліку основних засобів.  

Тема 7. Автоматизація обліку матеріальних цінностей.  

Тема 8. Автоматизація обліку праці та заробітної плати.  

Тема 9. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації  

Тема 10. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій.  

Тема11. Автоматизація обліку витрат на виробництво.  

Тема 12. Автоматизація обліку складання звітності.  

 



11.Опис навчальної дисципліни ВПК 4  «Гроші та кредит» 

Мета дисципліни «Гроші та кредит» - формування економічного 

мислення, наукового розуміння, історії становлення та стану сучасної 

системи грошово-кредитних відносин у ринковій економіці; з’ясування 

сутності функцій, концепцій та ролі грошей і кредиту в сучасній ринковій 

економіці; механізму функціонування грошової системи у ринковій 

економіці; закономірностей та специфіки функціонування грошового ринку,  

валютного ринку; отримання системи знань про дію об’єктивних законів 

грошового обігу, про мету, завдання та методи державного регулювання 

сфери грошово-відносин. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Наукове розуміння проблеми грошей, грошового обігу, кредитних від-

носин є необхідним компонентом становлення економічних знань. Гроші та 

кредит не тільки забезпечують кругообіг товарів і послуг, але й виступають 

суттєвим важелем регуляції всієї  сукупності соціально-економічних проце-

сів сучасного суспільства. Тому теоретична і практична підготовка з питань 

вивчення грошових та кредитних відносин необхідна для розуміння того, як 

побудована і як працює сучасна ринкова економіка та здійснюється  прий-

няття економічних рішень у господарській діяльності підприємств України. 

 Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 1,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

спеціальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

45 

 

Рік підготовки:  

третій/другий 

Семестр: VІ-й/ІV-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІ сем. – 2/ 

ІV сем. - 2 

Вид підсумкового контро-

лю  

Диференційований залік 



Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Гроші та кредит» перед-

бачає формування у здобувачів освіти необхідних загальних (ВЗК), фахових 

компетентностей (ВФК) та програмних результатів навчання (ВПРН): 

Загальні  

компетентності (ВЗК) 

ВЗК1. Аналіз та синтез. Здатність до абстракт-

ного мислення, до аналізу на основі нормативних 

документів та перевірених цифр. Уміння виявля-

ти, ставити та вирішувати проблеми. Здатність 

приймати обґрунтовані рішення. Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу економічної ін-

формації з різних джерел. 

ВЗК3. Групова робота. Здатність виконувати 

економічні розрахунки, аналіз економічної діяль-

ності у групі під керівництвом лідера, подібні на-

вички, що демонструють здатність до врахування 

строгих вимог дисципліни, планування та управ-

ління часом. Здатність працювати у команді. 

ВЗК8. Базові загальні знання. Знання та розу-

міння предметної області та розуміння професій-

ної діяльності. Уміння виявляти, ставити та ви-

рішувати економічні проблеми. 

ВЗК9. Навички самостійної роботи. Здатність 

працювати автономно. Визначеність і наполегли-

вість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків 

Фахові компетентності 

спеціальності (ВФК) 

ВФК4. Розуміння та здатність до критичного 

осмислення концептуальних основ функціону-

вання грошей в ринковій економіці та принципів 

кредитування, а також володіння методами ана-

лізу й оцінки грошової та кредитної політики. 

ВФК10. Здатність використовувати механізми 

функціонування грошей в ринковій економіці та 

принципів кредитування, а також володіння ме-

тодами аналізу й оцінки грошової та кредитної 

політики в Україні.  

ВФК16. Здатність застосовувати сучасне інфор-

маційне та програмне забезпечення, володіти ін-

формаційними технологіями у сфері функціону-

вання грошей в ринковій економіці. 

ВФК20. Здатність виконувати контрольні функ-

ції у сфері грошового обігу функціонування гро-

шей в ринковій економіці та принципів кредиту-

вання, а також володіння методами аналізу й оці-

нки грошової та кредитної політики в Україні. 

Здатність формувати та реалізовувати комуніка-

ції в сфері грошового обігу. 

Здатність обґрунтовувати, приймати професійні 

рішення в сфері функціонування грошей в рин-



ковій економіці та принципів кредитування 

Програмні результати 

навчання 

(ВПРН) 

ВПРН8.  Вміння використовувати теоретичний 

та методичний інструментарій фінансової, еко-

номічної, математичної, статистичної, правової 

та інших наук для виявлення критеріїв грошового 

обігу функціонування грошей в ринковій еконо-

міці та принципів кредитування, а також воло-

діння методами аналізу й оцінки грошової та 

кредитної політики в Україні. 

ВПРН13. Здатність складати та аналізувати фі-

нансову й статистичну звітність, інтерпретувати 

та використовувати фінансову та пов’язану з нею 

інформацію. 

ВПРН19. Здатність підтримувати належний рі-

вень знань та постійно підвищувати свою профе-

сійну підготовку у сфері грошово-кредитних 

відношень 

Тематичний план дисципліни 

Тема 1. Сутність і функції грошей. 

Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса. 

Тема 3. Грошовий ринок. 

Тема 4. Грошові системи. 

Тема 5. Інфляція і грошові реформи. 

Тема 6. Валютний ринок та валютні системи. 

Тема 7. Кредит у ринковій економіці. 

Тема 8. Фінансові посередники грошового ринку. 

Тема 9. Центральні банки. 

Тема 10. Комерційні банки. 

Тема 11. Міжнародні валютно-кредитні відносини. 

 

 

 

 



12.Опис навчальної дисципліни ВПК4 «Ринок цінних паперів» 

Метою дисципліни «Ринок цінних паперів» є формування комплекс-

ного розуміння системи взаємозв’язків у фінансовій сфері щодо оцінки явищ 

та процесів, що відбуваються у кредитно-фінансовій сфері, у нерозривному 

зв’язку з їх кількісними та якісними характеристиками, та виявлення основ-

ної тенденції та закономірності їх розвитку 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

В умовах сучасної ринкової економіки України важливу роль у фінан-

совій діяльності відіграють цінні папери. Їхнє використання  дає можливість 

вирішувати значну кількість проблем інвестиційного розвитку, забезпечення 

обігу ресурсів, підприємницької діяльності, залучення інвестиційного капіта-

лу та інше. 

Ринок цінних паперів грає важливу роль в системі перерозподілу фі-

нансових ресурсів держави,  а також необхідний для нормального функціо-

нування сучасної ринкової економіки. Тому теоретична і практична підгото-

вка з питань діяльності та особливості функціонування національного ринку 

цінних паперів необхідна для прийняття економічних рішень у господарській 

діяльності підприємств України. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування по-

казників  

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 1,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

спеціальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

45 

 

Рік підготовки:  

третій/другий 

Семестр: VІ-й/ІV-й 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

VІ сем. – 2/ 

ІVсем. – 2 

Вид підсумкового контро-

лю  

Диференційований залік 

 



Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Ринок цінних паперів» 

передбачає формування у здобувачів освіти необхідних загальних (ВЗК), фа-

хових компетентностей (ВФК) та програмних результатів навчання (ВПРН): 

Загальні  

компетентності (ВЗК) 

ВЗК1. Аналіз та синтез. Здатність до абстрак-

тного мислення, до аналізу на основі норматив-

них документів та перевірених цифр. Уміння 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення. Зда-

тність до пошуку, оброблення та аналізу еконо-

мічної інформації з різних джерел. 

ВЗК4. Комунікаційні навички. Здатність до 

ефективного комунікування та до представлен-

ня складної комплексної інформації у стислій 

формі усно та письмово, використовуючи ін-

формаційно-комунікаційні технології та відпо-

відні економічні терміни. Здатність спілкувати-

ся рідною мовою як усно, так і письмово.  

ВЗК12. Навички основ проектної діяльності. 

Здатність розробляти проекти та управляти ни-

ми. 

ВЗК14. Соціальні навички. Здатність діяти 

соціально відповідально та свідомо. Усвідом-

лення рівних можливостей та гендерних про-

блем. Прагнення до європейської та євроатлан-

тичної інтеграції 

Фахові компетентності 

спеціальності (ВФК) 

ВФК1. Здатність системно аналізувати еконо-

мічні процеси, що відбуваються на міжнарод-

ному та національному фінансовому ринках. 

ВФК8.  Здатність робити оцінку та висновки з 

процесів, що відбуваються у всіх сегментах фі-

нансового ринку і знаходити відповідні рішення 

з чіткими визначеннями припущень та ризиків. 

ВФК9.  Здатність розуміти та уміло використо-

вувати математичні методи та моделі, які часто 

використовуються у економічних прогнозах. 

ВФК24. Здатність оцінювати фінансові ризики, 

пов’язані з інвестиціями в різні інструменти фі-

нансового ринку 

Програмні результати 

навчання 

(ВПРН) 

ВПРН24. Здатність оцінювати альтернативні 

варіанти залучення фінансових ресурсів і оби-

рати оптимальний. 

 Уміння розраховувати обсяг доходу інвестора 

та оцінювати доходність інвестицій. 

ВПРН26. Уміти  оцінювати доходність та ви-

значати теоретичну вартість цінних паперів. 

ВПРН31. Уміти  здійснювати аналіз інвести-

ційної привабливості та порівняльний аналіз 



найбільш поширених інструментів фінансового 

ринку (акцій, облігацій, векселів, депозитів то-

що) за критеріями доходності, ризику та ліквід-

ності 

Тематичний план дисципліни 

Тема 1. Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і функціо-

нування ринку цінних паперів. 

Тема 2. Поняття та види цінних паперів за законодавством України. 

Тема 3. Учасники ринку цінних паперів. Правовий статус  емітентів та інве-

сторів на ринку цінних паперів. 

Тема 4. Первинний та вторинний ринок цінних паперів. 

Тема 5. Позабіржовий ринок цінних паперів. Аналіз ринку цінних паперів. 

Тема 6. Державне регулювання ринку цінних паперів. 

Тема 7. Державні та муніципальні цінні папери, особливості місцевих позик в 

Україні. 
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