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Пам’ятка користування каталогом 

1. Кількість і обсяг (у кредитах ЄКТС) навчальних дисциплін, які може обрати студент 
(вибіркових дисциплін) визначається навчальним планом, а саме для  III курсу – 20 кредитів,  IV 
курсу – 13 кредитів. У навчальному плані зазначається також семестр, у якому викладається 
вибіркова дисципліна, форма семестрового контролю, види та обсяги навчальних занять. 

2. Безпосередній вибір студентами дисциплін здійснюється у системі «Електронний 
кампус КПІ», де кожний студент вибирає дисципліни, що він бажає вивчати в наступному 
навчальному році (з урахуванням визначених у навчальному плані кількості дисциплін, їх обсягу 
у кредитах ЄКТС та семестру вивчення). 

3. Студент в межах визначеної кількості може обрати дисципліни як із факультетських Ф-
каталогів будь-якої кафедри факультету незалежно від рівня вищої освіти (бакалаврський, 
магістерський, освітньо-науковий), на якому він навчається. Вибір навчальних дисциплін, що 
пропонуються для інших освітніх програм здійснюється за погодженням з завідувачем 
відповідної випускаючої кафедри. 

4. У разі неможливості формування навчальних груп нормативної чисельності для 
вивчення певної вибіркової дисципліни, студентам надається можливість протягом квітня (для 
студентів бакалаврського РВО) здійснити повторний вибір, приєднавшись до вже сформованих 
навчальних груп. Кафедра, яка забезпечує викладання такої вибіркової дисципліни, може 
надати можливість вивчати обрану дисципліну за допомогою індивідуальних консультацій, з 
використанням змішаної форми навчання тощо. 

5. За бажанням студента, який обрав певну вибіркову дисципліну, допускається його/її 
приєднання до групи, в якій викладається ця дисципліна в рамках іншої освітньої програми, в 
тому числі, на іншому факультеті.  Відповідне рішення щодо дисциплін, які викладаються на 
факультеті, ухвалюється деканом факультету. Щодо дисциплін, які викладаються на іншому 
факультеті (інституті), відповідне рішення ухвалюється деканом факультету за згодою декана 
того факультету (директора інституту), кафедра якого забезпечує викладання цієї дисципліни. 
При цьому студент, який обрав таку дисципліну, має письмово погодитись із можливими 
незначними змінами в обсязі дисципліни, формі і обсязі навчальних занять, формі семестрового 
контролю. 

6. Студент не може двічі обрати одну й ту ж саму навчальну дисципліну. 
7. Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно, або виявив 

помилку щодо свого волевиявлення, він звертається в деканат із заявою для запису на вивчення 
обраних ним дисциплін, надавши відповідні документи. Студент, який знехтував своїм правом 
вибору, буде записаний на вивчення тих дисциплін, які завідувач випускаючої кафедри 
вважатиме потрібними для оптимізації навчальних груп і потоків. 

8. Обрані студентом навчальні дисципліни зазначаються у його індивідуальному 
навчальному плані. 

9. Більше інформації про порядок реалізації студентами права на вільний вибір 
навчальних дисциплін можна знайти у відповідному Положенні про порядок реалізації 
студентами (аспірантами) ФММ права на вільний вибір навчальних дисциплін.  
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Таблиці Ф-Каталог – 2020 р. 
 

Освітній ступінь «Бакалавр» набору 2019 р. (перехідний) 
 

№ Назва навчальної дисципліни Семестр 
Кіл-ть 

кредитів 
Семестрова 

атестація 

Дисципліни для вибору другокурсниками (усього 20 кредитів) 

1.   Організація виробництва 5 4 залік 

 Організація діяльності підприємства 5 4 залік 

 Економічне управління виробничими 
системами 

5 4 залік 

2. Страхування 5 4 залік 

 Організаційна культура підприємства 5 4 залік 

 Етика бізнес-спілкування 5 4 залік 

3.  Державне регулювання економіки 5 4 залік 

 Державний сектор та підприємництво 5 4 залік 

 Інституціональне забезпечення 
діяльності підприємст 

5 4 залік 

4.  Ціноутворення 6 4 залік 

 Конкурентоспроможність товарів і 
послуг 

6 4 залік 

 Якість товарів і послуг 6 4 залік 

5.  Потенціал і розвиток підприємства 6 4 залік 

  Фінансові ринки 6 4 залік 

 Капітал підприємства: формування та 
використання 

6 4 залік 

 

 
Освітній ступінь «Бакалавр» набору 2018 р. (перехідний) 

 

№ Назва навчальної дисципліни Семестр 
Кіл-ть 

кредитів 
Семестрова 

атестація 

Дисципліни для вибору третьокурсниками (усього 13 кредитів) 

1.  Оцінка вартості підприємства 7 3 залік 

Оцінка майна підприємства 7 3 залік 

2.  Корпоративна економіка 7 3,5 залік 

Інтегровані корпоративні структури в 
економіці 

7 3,5 залік 

3.  Економіка логістики 7 3,5 залік 

Логістика 7 3,5 залік 

4.  Інвестування 8 3 залік 

Економіка інвестиційної діяльності 8 3 залік 
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Дисципліни для вибору другокурсниками 
 

Дисципліна Організація виробництва 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра економіки і підприємництва 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Розуміння сутності виробничої діяльності, факторів виробництва, основних 
аспектів їх поєднання, тощо, а також володіння математичним апаратом, 
достатнім для проведення розрахунків, оброблення табличних даних, 
графічної інтерпретації і аналізу результатів 

Що буде 
вивчатися 

Основні засади, принципи і методи організації матеріального виробництва; 
Оптимізація виробничих процесів і часі і просторі; 
Планування, оптимізація витрат часу і економічних ресурсів у виробничому 
процесі, організованому в проектному форматі; 
Планування і оптимізація допоміжних і обслуговуючих процесів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Організація виробництва – це процес, який передує реалізації виробничої 
діяльності. Правильні розрахунки щодо обсягів і форм поєднання обладнання, 
робочої сили, їх розміщення в просторі є запорукою зменшення витрат 
виробництва, підвищення його ефективності, і, як наслідок, 
конкурентоспроможності.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати сутність організації виробництва і основні методи підвищення її 
ефективності; 
Застосовувати методику розрахунку організації виробництва в часі для 
обрання найбільш ефективного способу виробництва заданого обсягу 
товарної продукції в зазначених часових параметрах; 
Знати основні принципи, вимоги і обмеження щодо просторової організації 
виробництва; 
Володіти методом сітьового планування для розрахунку і оптимізації часових і 
ресурсних параметрів виробничих процесів в форматі проекту; 
Оцінювати ефективність допоміжних і обслуговуючих процесів;  

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набутими знаннями можна користатися:  у плануванні власного бізнесу в 
сфері матеріального виробництва, який створюється «з нуля»; 
У модернізації вже існуючого бізнесу з метою досягнення визначених 
параметрів часу, межі використання економічних ресурсів, виробничих площ. 
У консультуванні власників бізнесу щодо оптимізації вище зазначених 
параметрів.   

Інформаційне 
забезпечння 

Силабус розміщений в Campus. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Організація діяльності підприємства 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра економіки і підприємництва 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Розуміння сутності підприємництва, змісту державного регулювання 
підприємницької діяльності, факторів підприємництва, основних аспектів їх 
поєднання, володіння  навичками пошуку і систематизації нормативної  
документації, а також  володіння математичним апаратом, достатнім для 
проведення розрахунків, оброблення табличних даних, графічної 
інтерпретації і аналізу отриманих результатів 

Що буде 
вивчатися 

Основні засади, принципи і методи організації діяльності підприємства в 
умовах регульованої ринкової економіки; 
Організація діяльності підприємства, починаючи від формування бізнес-ідеї, 
реєстрації підприємницької діяльності; 
Планування, оптимізація виробничих процесів в сфері матеріального 
виробництва, а також в сфері послуг; 
Планування і оптимізація допоміжних і обслуговуючих процесів, а також 
партнерських відносин в бізнесі. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Організація діяльності підприємства – це процес, який передує реалізації 
бізнес-ідеї. Дуже важливо мати «дорожню карту» з аргументованими 
відповідями на такі питання: 
 як, де, в якій формі буде зареєстровано підприємство; 
Як організувати оптимальне ресурсне забезпечення діяльності підприємства,  
для його безперебійного функціонування; 
Як організувати основний виробничий процес; 
Як визначити структуру обслуговуючих і допоміжних процесів; 
Як сформувати сприятливе зовнішнє середовище бізнесу; 
Коли доцільно ліквідувати/об’єднати/роз’єднати/зробити ребрендінг (тощо) 
підприємства. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати нормативну базу організації діяльності підприємства від бізнес-ідеї до 
припинення бізнесу; 
Застосовувати методику розрахунку організації виробничих процесів, 
ресурсного забезпечення підприємства;   
Оцінювати ефективність допоміжних, обслуговуючих процесів, доцільність 
партнерських відносин. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набутими знаннями можна користатися  у розробленні власного бізнесу, 
підвищенні його ефективності шляхом компетентного розроблення  способу 
організації діяльності  підприємства; 
У консультуванні власників бізнесу щодо оптимізації діяльності вже існуючих 
підприємств.   
 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус розміщений в Campus. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Економічне управління виробничими системами 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра економіки і підприємництва 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Розуміння змісту категорій система, виробництво, принципи 
системотворення;  знання факторів виробництва, основних аспектів 
ефективності  їх поєднання,   володіння математичним апаратом, достатнім 
для проведення розрахунків, оброблення табличних даних, графічної 
інтерпретації і аналізу отриманих результатів. 

Що буде 
вивчатися 

Принципи структуризації виробничої системи; 
Елементи виробничої системи, визначення їх параметрів, оцінка ефективності, 
розроблення заходів щодо її підвищення; 
Основні, обслуговуючі, допоміжні елементи виробничої системи; 
Планування, формування і оптимізація виробничих систем, оцінка синергії 
поєднання елементів в систему. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Стійкість бізнесу – одна з найважливіших його характеристик. Об’єктивні 
процеси спеціалізації і кооперації зумовлюють з одного боку виокремлення 
окремих елементів єдиного виробництва з визначенням параметрів 
ефективності для кожного такого елемента, а з іншого боку перетворення 
партнерських відносин окремих підприємств в системні.  Розуміючи сутність 
цих процесів, володіючи знанням нормативної бази, методикою економічних 
розрахунків, можна спроектувати найбільш конкурентоспроможну виробничу 
систему. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати нормативну базу формування виробничих систем; 
Застосовувати методику розрахунку організації виробничих процесів, 
ресурсного забезпечення елементів виробничої системи;   
Оцінювати ефективність допоміжних, обслуговуючих процесів;  
формувати ефективну конфігурацію виробничої системи. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набутими знаннями можна користатися: 
  у розробленні власного бізнесу з урахуванням можливості формування 
виробничих систем; 
у вдосконаленні власного бізнесу шляхом формування виробничої системи; 
У консультуванні власників бізнесу щодо оптимізації діяльності вже існуючих 
підприємств, оцінюючи можливість створення виробничої системи шляхом 
структуризації вже існуючого підприємства, або шляхом створення 
(об’єднання) з новими структурами.   

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус розміщений в Campus. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Страхування 
Рівень ВО Перший(бакалаврський) 
Курс 3 
Обсяг 4  кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Економіки і підприємництва 
Вимоги до початку 
вивчення  

Для вивчення дисципліни «Страхування» необхідними є отримані студентами 
знання та вміння із дисциплін «Економічна теорія»,  «Мікроекономіка», 
«Економіка підприємства», «Макроекономіка», «Гроші та кредит», 
«Правознавство». 

Що буде вивчатися Класифікація страхування. Страхові ризики та їх оцінювання. Державне 
регулювання страхової діяльності. Особисте страхування. Майнове 
страхування. Страхування відповідальності. Перестрахування і співстрахування. 
Доходи, витрати і прибуток страховика 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Володіння знаннями основ страхування в сучасних умовах має важливе 
значення, оскільки допомагає зробити правильний вибір ділового партнера, 
забезпечити підвищення фінансової стійкості власного бізнесу, самостійно 
розробити програми зниження ризиків, що виникають у процесі здійснення 
підприємницької діяльності. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Після опанування дисципліни студент буде знати категоріальний та понятійний 
апарат у страховій науці; економічну природу страхування, його функції, 
принципи, місце і роль у сучасних умовах розвитку економіки; етапи управління 
ризиком; сутність ризику та його класифікації; особливості розвитку 
страхування; методологічні аспекти основи оцінки ризику та визначення 
страхової премії; особливості складових страхової премії та структуру 
страхового тарифу; особливості визначення страхової премії у страхуванні 
життя та загальному страхуванні; знати тарифну політику страховика; 
організаційну структуру страхового ринку та його функції; особливості 
діяльності страхових компаній; сучасний стан страхового ринку України; 
структуру та тенденції розвитку вітчизняного страхового ринку; особливості 
державного регулювання страхової діяльності в Україні. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Після опанування дисципліни студенти зможуть: орієнтуватися в законодавчо-
нормативних актах, що регулюють страхову діяльність; аналізувати сучасний 
стан страхування в Україні; обчислювати показник ринкової концентрації 
страхового ринку; визначати тенденції розвитку вітчизняного страхового ринку; 
формувати цілісне бачення організаційної структури страхового ринку; 
визначати бізнес-процеси у страхуванні та характеризувати їх; складати договір 
страхування; аналізувати показники розвитку світового страхового ринку; 
узагальнювати тенденції і закономірності розвитку вітчизняного та світового 
страхових ринків; використовувати знання зі страхування для вирішення 
професійних завдань 

Інформаційне 
забезпечення 

1. Силабус дисципліни, РСО; 
2. Страхування: Методичні рекомендації щодо вивчення кредитного модуля, 
для студ. спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка бізнес-
підприємства» освітнього ступеня «Бакалавр» URL : http://campus.kpi.ua 
3. Методичні рекомендації до виконання практичних занять кредитного 
модуля “Страхування” освітньої програми «Економіка бізнес-підприємства» 
освітнього ступеня «Бакалавр» URL: http://campus.kpi.ua  
4. Методичні рекомендації для написання розрахункової роботи з кредитного 
модуля “Страхування” для бакалаврів освітньої програми «Економіка бізнес-
підприємства» URL: http://campus.kpi.ua/ 

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття, виконання розрахункової роботи 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 
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Дисципліна Організаційна культура підприємства 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4   кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Економіки і підприємництва 
Вимоги до початку 
вивчення  

Для вивчення дисципліни «Організаційна культура підприємства» 
необхідними є отримані студентами знання та вміння із дисциплін «Історія 
економіки та економічної думки»,  «Мікроекономіка», «Економіка 
підприємства» «Правознавство». 

Що буде вивчатися Роль організаційної культури як найважливішої умови ефективної діяльності 
будь-якої організації; можливі зміни організаційної культури під впливом як 
зовнішнього, так і внутрішнього середовища організації; особливості 
сприйняття організаційної культури в процесі ділового та міжособистісного 
спілкування, оцінки персоналу, адаптації; ступінь впливу на організаційну 
культуру національного менталітету і особливості його прояву в управлінні 
персоналом на сучасному етапі розвитку української економіки. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Якщо ви маєте бажання отримати сучасні знання щодо впливу 
соціокультурних факторів на розвиток економіки, зрозуміти значення та вплив 
культурного коду на поведінку людини в економіці та формування специфіки 
управління організацією, її персоналом. Якщо ви прагнете стати справжнім 
фахівцем у галузі оцінки та управління 
організаційною культурою підприємства, знання та вміння якого будуть 
затребуваними на практиці, тоді вам просто обов’язково варто йти на цей 
курс! 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

студент буде знати особливості впливу соціокультурних факторів на розвиток 
економіки та підприємств, риси економічної культури України та 
організаційної культури підприємств; оволодіє навичками аналізу 
організаційної культури підприємств, якості трудового життя працівників; 
вміти виконувати оцінку організаційної культури підприємств та формулювати 
рекомендації щодо управління організаційно-культурними змінами. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Вміння продемонструвати знання щодо основних змістовних категорій курсу,  
щодо лінійних та нелінійних теорій соціальноекономічного розвитку, та 
розуміння їх впливу на розвиток економіки; здатність продемонструвати 
знання і розуміння особливостей управління підприємствами з різними 
типами організаційної культури; здатність обґрунтовувати вплив факторів на 
формування організаційної культури та вплив культури на діяльність 
організації; здатність розробляти заходи, спрямовані на зміну організаційної 
культури підприємства; 

Інформаційне 
забезпечення 

1. Силабус дисципліни, РСО; 
2. Організаційна культура підприємств: Методичні рекомендації щодо 
вивчення кредитного модуля, для студ. спеціальності 051 «Економіка», 
освітньої програми «Економіка бізнес-підприємства» освітнього ступеня 
«Бакалавр» URL : http://campus.kpi.ua 
3. Методичні рекомендації до виконання практичних занять кредитного 
модуля “Організаційна культура підприємств” освітньої програми «Економіка 
бізнес-підприємства» освітнього ступеня «Бакалавр» URL: http://campus.kpi.ua  

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

залік 

  



 

10 

 
 

Дисципліна Етика бізнес-спілкування 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 3 
Обсяг 4   кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Економіки і підприємництва 
Вимоги до початку 
вивчення  

Для вивчення дисципліни «Етика бізнес-спілкування необхідними є отримані 
студентами знання та вміння із дисциплін «Історія економіки та економічної 
думки»,  «Мікроекономіка», «Економіка підприємства,  «Правознавство». 

Що буде вивчатися цінності, моральні стандарти, норми і правила підприємницької діяльності 
різних соціальних суб'єктів (індивідів, підприємств, організацій, корпорацій, 
держави в цілому, світового співтовариства) в контексті загальної мети - 
досягнення соціального благополуччя. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Можливо отримати знання про моральні вимоги до стосунків ділових людей. 
Навчитися використовувати знання з етики бізнес-спілкування на практиці (при 
організації та проведені ділових прийомів тощо). Вміти створити імідж. 
Враховувати специфіку національної етики бізнесу (згідно ГСВО МОНУ). 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

використовувати знання з етики бізнесу на практиці. Вести ділові бесіди, 
переговори, наради. Готувати і здійснювати публічні виступи, вірно писати 
ділові листи, розмовляти по телефону. Культурно вести себе як у місцях 
ділового спілкування, так і в громадських. Вміти створити власний і 
корпоративний імідж. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Вміння визначати моральні принципи, норми і правила етикету у стосунках 
менеджерів; застосовувати сучасні технологічні можливості службових нарад, 
інших форм ділового спілкування; використовувати знання з етики бізнесу на 
практиці; вести ділові бесіди, переговори, наради; готувати і здійснювати 
публічні виступи, правильно писати ділові листи, розмовляти по телефону; 
відпрацювати культурну поведінку при ділових і громадських бесідах. 

Інформаційне 
забезпечення 

1. Силабус дисципліни, РСО; 
2. Етика бізнес-спілкування: Методичні рекомендації щодо вивчення 
кредитного модуля, для студ. спеціальності 051 «Економіка», освітньої 
програми «Економіка бізнес-підприємства» освітнього ступеня «Бакалавр» URL 
: http://campus.kpi.ua 
3. Методичні рекомендації до виконання практичних занять кредитного 
модуля “Етика бізнес-спілкування” освітньої програми «Економіка бізнес-
підприємства» освітнього ступеня «Бакалавр» URL: http://campus.kpi.ua  

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

залік 
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Дисципліна Державне регулювання економіки 
Рівень ВО перший (бакалаврський) 
Курс 3 
Обсяг 4 кредити ЄКТС  
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Економіки і підприємництва 
Вимоги до 
початку 
вивчення  

Знання та розуміння сучасних тенденцій  розвитку національної та регіональної 
економіки; знання основ економічної теорії, макроекономіки, мікроекономіки; 
розуміння основних процесів, що відбуваються на рівні підприємства, а також 
основ обліку; загальні знання щодо формування економіки та організації 
економічної діяльності. 

Що буде 
вивчатися 

1) Система державних органів регулювання економікою. 
2) Механізм державного регулювання економіки. 
3) Особливості державного регулювання національної економіки. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Державне регулювання економіки покликане забезпечувати її рівновагу і сталий 
розвиток. Вивчення наукових основ, методів, об’єктів, засобів і механізмів 
державного регулювання економіки дає розуміння регулювання відносин власності, 
інвестицій, розвитку галузей матеріального виробництва, ринків праці й фінансів, 
зовнішньоекономічних зв’язків, охорони природи та раціонального 
природокористування. Дослідження основ сучасного державного регулювання 
економіки дозволить майбутнім економістам врахувати особливості переведення 
на інтенсивний шлях розвитку з послідовним скороченням видатків на екстенсивне 
зростання і вкладень в інтенсифікацій ефективного використання вже створеного 
господарського потенціалу. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

1) аналізувати закономірності та сучасні тенденції регулювання економіки;  
2) визначати ефективність державного регулювання об’єктів економіки; 
3) використовувати закономірності розвитку системи державного регулювання 
економіки щодо підвищення регуляторного впливу держави на розвиток 
економічної системи. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

- усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 
економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави; 
- проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 
визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які 
характеризують результативність їх діяльності;  
- вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально- 
економічних і трудових відносин. 

Інформаційне 
забезпечення 

1. Силабус. 
2. Державне регулювання економіки: методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
спеціальності 051 «Економіка». URL: ela.kpi.ua/handle/123456789/16375 
3. Державне регулювання економіки: конспект лекцій з  дисципліни «Державне 
регулювання економіки».  
4. Державне регулювання економіки: рекомендації до виконання розрахункової 
роботи з  дисципліни «Державне регулювання економіки». URL: 
http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=183984 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття, виконання розрахункової роботи 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Державний сектор та підприємництво 
Рівень ВО перший (бакалаврський) 
Курс 3 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Економіки і підприємництва 
Вимоги до 
початку 
вивчення  

Знання та розуміння сучасних тенденцій  розвитку національної та регіональної 
економіки; знання основ економічної теорії, макроекономіки, мікроекономіки; 
розуміння основних процесів, що відбуваються на рівні підприємства, а також 
основ обліку; загальні знання щодо формування економіки та організації 
економічної діяльності. 

Що буде 
вивчатися 

1) Межі економічної діяльності держави. 
2) Механізм функціонування державного сектору. 
3) Особливості пропозиції суспільних благ. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Державний сектор економіки покликаний забезпечувати надання суспільних 
благ населенню та рівновагу  функціонування економічної системи. Вивчення 
наукових основ, методів, об’єктів, засобів і механізмів функціонування 
державного сектору та його взаємодії із підприємницькими структурами дає 
розуміння регулювання відносин власності, інвестицій, розвитку національної 
економіки. Дослідження основ сучасних тенденцій структурування державного 
сектору економіки дозволить майбутнім економістам врахувати особливості 
переведення структурування економіки щодо забезпечення її сталого та 
інклюзивного розвитку. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

1) аналізувати закономірності та сучасні тенденції структурного функціонування 
економіки;  
2) визначати межі державного втручання у функціонування економіки, виходячи 
із реальної економічної, політичної, соціальної ситуації в країні 
3) використовувати закономірності розвитку державного сектору економіки 
щодо підвищення регуляторного впливу держави на розвиток економічної 
системи. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

- проводити аналіз економічної ефективності оптимізації структурних зрушень; 
- обґрунтування нормативних позицій різних організаційно-правових форм 
державного сектору. 
- усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 
інституційної структури. 

Інформаційне 
забезпечення 

1. Силабус. 
2. Держаний сектор та підприємництво: методичні рекомендації до вивчення 
дисципліни.  
3. Держаний сектор та підприємництво: конспект лекцій з  дисципліни 
«Держаний сектор та підприємництво».  

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття, виконання реферату 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Інституціональне забезпечення діяльності підприємств 
Рівень ВО перший (бакалаврський) 
Курс 3 
Обсяг 4 кредити ЄКТС  
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Економіки і підприємництва 
Вимоги до 
початку 
вивчення  

Знання та розуміння сучасних тенденцій  розвитку національної та регіональної 
економіки; знання основ економічної теорії, макроекономіки, мікроекономіки; 
розуміння основних процесів, що відбуваються на рівні підприємства, а також 
основ обліку; загальні знання щодо формування економіки та організації 
економічної діяльності. 

Що буде 
вивчатися 

1) Система інститутів та інституцій, які впливають на діяльність підприємств. 
2) Механізми утворення інституціонального середовища функціонування 
підприємств. 
3) Особливості державного, корпоративного та приватного регулювання 
діяльності підприємств 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

 Інституціональне забезпечення передбачає розгляд як нормативно-правових 
так і звичаїв та умов функціонування підприємств у сучасних умовах. Вивчення 
наукових основ, методів, об’єктів, засобів і механізмів функціонування засад, які 
формують інституціональну платформу функціонування підприємств дозволить 
майбутнім економістам враховувати особливості регуляторних механізмів з боку 
держави, корпоративної участі та підприємницького впливу. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

1) аналізувати закономірності та сучасні тенденції регулювання економік;  
2) визначати особливості функціонування формальних та неформальних 
інститутів, які формують інституціональне середовище функціонування 
національних підприємств; 
3) використовувати закономірності розвитку інституціонального середовища 
щодо виявлення тенденцій розвитку суб’єктів господарювання.  

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

- проводити аналіз впливу нормативно-правового поля на інституціональне 
середовище функціонування підприємств; 
- обґрунтування тенденцій розвитку підприємств за різними рівнями 
економічної системи;  
- усвідомлювати особливості сучасної світової та національної інституціональної 
компоненти сталого розвитку підприємств. 

Інформаційне 
забезпечення 

1. Силабус. 
2. Інституціональне забезпечення діяльності підприємств : методичні 
рекомендації до вивчення дисципліни  
3. Інституціональне забезпечення діяльності підприємств : конспект лекцій  

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття, виконання реферату 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Ціноутворення 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Економіки та підприємництва 

Вимоги до 

початку вивчення  

Базові знання з мікро-, макроекономіки; 

базові знання з економіки підприємства, витрат підприємства; 

знання та розуміння основ господарської діяльності підприємства в умовах ринку; 

поведінки та взаємодії виробників та споживачів в конкурентних умовах ринку;  

Що буде 

вивчатися 

Процеси ефективного ціноутворення товарів і послуг підприємств національної 

економіки 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Виклики ринку зумовлюють необхідність ефективного ціноутворення товарів і послуг 

підприємств національної економіки, а дисципліна ціноутворення інтегрує сучасні 

наукові підходи до формування цін товарів і послуг та забезпечує формування 

професійно значущих знань і вмінь майбутніх фахівців з економіки бізнес-

підприємства. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

 практичним навичкам ефективного ціноутворення продукції (робіт, послуг) 
підприємства; 

 оволодіти вартісним, ринковим та синтезованим підходами до ціноутворення; 

 формуванню ефективної цінової політики та відповідної стратегії ціноутворення, 
які мають особливе значення у їх практичній діяльності підприємства; 

 практично володіти сучасними методами ціноутворення; 

 здійснювати управління цінами та процесами ефективного ціноутворення для 
забезпечення заданих господарських результатів підприємства. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 орієнтуватися у діючих законодавчих документах стосовно ціноутворення; 

 здійснювати практичне формування ціни на основі її елементів; 

 здійснювати управління елементами ціни; 

 класифікувати види цін в економіці; 

 використовувати сучасні методи ціноутворення для забезпечення заданих 
господарських результатів підприємства. 

Інформаційне 

забезпечення 

1. Силабус, навчальна та робоча програми дисципліни, РСО; 
2. Круш П.В. Ціноутворення: підручник для студ. спеціальності 051 «Економіка» / 
П.В. Круш, О.І. Андрусь – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 280 с.  
3. Андрусь О.І. Основи ціноутворення: Опорний конспект з дисципліни для студентів 
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», 
спеціалізації «Економіка підприємства», денної та заочної форм навчання (електронне 
видання). / Укладач - Андрусь О.І.– К.:НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017 – 30 с. 
Протокол № 3 засідання вченої ради ФММ від 30.10.2017. 
Андрусь О.І. Основи ціноутворення: Методичні рекомендації до практичних занять для 
студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 
«Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання 
(електронне видання). / Укладач - Андрусь О.І.– К.:НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 
2017 – 45 с. Протокол № 3 засідання вченої ради ФММ від 30.10.2017. 
4. Ціноутворення: Розрахункова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 
спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» / КПІ ім. Ігоря 
Сікорського; уклад.  О.І. Андрусь. – Електронні текстові дані (1 файл: 1382 Кбайт). – 
Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 55 с.  для студ. спеціальності 051 «Економіка», 
освітнього ступеня «Бакалавр» URL : http://campus.kpi.ua 

Форма 

проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, розрахункова робота 

Семестровий 

контроль 

Залік 
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Дисципліна Конкурентоспроможність товарів і послуг 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Економіки та підприємництва 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Базові знання з мікро-, макроекономіки; 
базові знання з економіки підприємства, витрат підприємства; 
знання та розуміння основ господарської діяльності підприємства в умовах ринку; 
поведінки та взаємодії виробників та споживачів в конкурентних умовах ринку;  

Що буде 
вивчатися 

Процеси формування конкурентоспроможних товарів і послуг в умовах  сучасного 
конкурентного середовища національної  та світової економіки 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Виклики сучасного ринку зумовлюють потребу формування 
конкурентоспроможності товарів і послуг, а дисципліна «Конкурентоспроможність 
товарів і послуг» забезпечує майбутніх фахівців з економіки бізнес-підприємства 
знаннями та вміннями з формування конкурентоспроможності товарів і послуг, 
ефективного ринкового іміджу підприємства. У ході навчання майбутні фахівці 
сформують здатності досліджувати фактори впливу, оцінювати 
конкурентоспроможність товарів і послуг на основі відповідних критеріїв та 
використовувати методи підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

 оцінювати фактори впливу на конкурентоспроможність товарів і послуг; 

 сучасним методам та набути практичних навичок формування 
конкурентоспроможних товарів і послуг; 

 набути вмінь управління конкурентоспроможністю товарів і послуг для 
забезпечення заданих господарських результатів підприємства. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

 аналізу факторів впливу на формування конкурентоспроможності товарів 
послуг; володіння критеріїв оцінки конкурентоспроможності товарів  послуг; 

 вибору належних напрямів і відповідних методів практичного формування 
конкурентоспроможних товарів і послуг для забезпечення заданих 
господарських результатів підприємства; 

 обґрунтування та впровадження ефективної товарної, цінової, інформаційної 
політики формування конкурентних переваг та виробництва 
конкурентоспроможних товарів і послуг. 

Інформаційне 
забезпечення 

1. Силабус, навчальна та робоча програми дисципліни, РСО; 
2. Конкурентоспроможність товарів і послуг: Методичні рекомендації щодо 
вивчення кредитного модуля, для студ. спеціальності 051 «Економіка», освітнього 
ступеня «Бакалавр» URL : http://campus.kpi.ua 
3. Методичні рекомендації до виконання практичних занять кредитного модуля “ 
Конкурентоспроможність товарів і послуг ” для студ. спеціальності 051 
«Економіка», освітнього ступеня «Бакалавр» URL : http://campus.kpi.ua 
4. Методичні рекомендації для написання розрахункової роботи з кредитного 
модуля “ Конкурентоспроможність товарів і послуг ” для студ. спеціальності 051 
«Економіка», освітнього ступеня «Бакалавр» URL : http://campus.kpi.ua 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття, розрахункова робота 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Якість товарів і послуг 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Економіки та підприємництва 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Базові знання з мікро-, макроекономіки; 
базові знання з економіки підприємства, витрат підприємства; 
знання та розуміння основ господарської діяльності підприємства в умовах ринку; 
поведінки та взаємодії виробників та споживачів в конкурентних умовах ринку;  

Що буде 
вивчатися 

Процеси формування якості товарів і послуг в умовах  сучасного конкурентного 
середовища національної  та світової економіки 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Якість товарів і послуг є ключовою їх характеристикою в конкурентних умовах 
ринку, оскільки інтегрує особливо значущі для споживача функціональні, 
соціальні, естетичні, ергономічні, екологічні властивості. Відтак, якість - це 
сукупність властивостей і характеристик продукції, які надають їй здатність 
задовольняти передбачувані потреби споживача. А кредитний модуль «Якість 
товарів і послуг підприємства» інтегрує поняття, фактори, сучасні наукові підходи, 
показники та методи формування якості товарів і послуг та забезпечуючи їх набуття 
у ході професійної підготовки майбутніх економістів. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Можна навчитися: 

 оцінювати фактори впливу на якість товарів і послуг; 

 володіти сучасними науковими підходами, математичними, статистичними 
методам діагностики якості продукції та методами формування якості товарів і 
послуг в умовах ринку; 

 оволодіти нормативною базою формування якості продукції підприємства 
відповідно до національних та світових стандартів; 

 набути вмінь метрологічного забезпечення якості товарів і послуг, 
формування систем управління якістю товарів і послуг для забезпечення 
заданих господарських результатів підприємства. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

У ході навчання дисципліни будуть сформовані компетенції: 

 аналізу факторів впливу на якість товарів послуг;  

 володіння критеріями оцінки якості товарів послуг; 

 використання сучасних інструментів формування якості товарів і послуг в 
системі управління підприємством; 

 вибору належних напрямів і відповідних методів практичного формування 
систем управління якістю товарів і послуг для забезпечення заданих 
господарських результатів підприємства; 

Інформаційне 
забезпечення 

1. Силабус, навчальна та робоча програми дисципліни, РСО; 
2. Якість товарів і послуг: Методичні рекомендації щодо вивчення кредитного 
модуля, для студ. спеціальності 051 «Економіка», освітнього ступеня «Бакалавр» 
URL : http://campus.kpi.ua 
3. Методичні рекомендації до виконання практичних занять кредитного модуля 
«Якість товарів і послуг.» для студ. спеціальності 051 «Економіка», освітнього 
ступеня «Бакалавр» URL : http://campus.kpi.ua 
4. Методичні рекомендації до розрахункової роботи з кредитного модуля «Якість 
товарів і послуг.» для студ. спеціальності 051 «Економіка», освітнього ступеня 
«Бакалавр» URL : http://campus.kpi.ua 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття, розрахункова робота 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Потенціал і розвиток підприємства 
Рівень ВО Перший(бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4  кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Економіки і підприємництва 

Вимоги до 
початку вивчення  

Дисципліна «Потенціал і розвиток підприємства» базується на знаннях, набутих 
студентами під час вивчення дисципліни «Економіка підприємства», «Економіка праці 
і соціально-трудові відносини», «Основи економічної теорії», «Макроекономіка» 

Що буде 
вивчатися 

Формування потенціалу підприємства. Конкурентоспроможність потенціалу 
підприємства. Теоретичні та методичні підходи до оцінювання потенціалу 
підприємства. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд. Визначення 
вартості машин і обладнання. Нематеріальні активи та методи їх оцінювання. 
Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання. Оцінювання вартості бізнесу 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Вивчення дисципліни сприяє є формування ринково орієнтованого економічного 
світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень 
пов’язаних з розвитком підприємства за наявних обмежених ресурсів та 
альтернативних методів їх використання. Формування теоретичних знань і навичок з 
раціонального використання потенціалу підприємства для ефективного його розвитку 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Після опанування дисципліни студент буде володіти у сукупності теоретичними, 
методичними і практичними питаннями формування й удосконалення системи 
управління потенціалом підприємства в нових умовах господарювання; будуть 
розуміти специфіку новітніх методів і засобів ефективного формування потенціалу 
підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності в сучасних умовах 
господарювання; вміти використовувати набуті знання в процесі своєї майбутньої 
виробничої діяльності; мати практичні навички щодо оціночної діяльності, як 
необхідної складової раціонального управління розвитком потенціалу підприємства. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Проаналізувати потенціал окремих складових сукупного потенціалу підприємства - 
земельної ділянки, будівель та споруд, машин та устаткування, нематеріальних 
активів, трудових ресурсів тощо;  оцінити сукупний потенціал і вартість підприємства; 
проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 
функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 
результативність їх діяльності; формувати й обробляти необхідну інформаційну базу 
щодо оцінки потенціалу підприємства та оцінки його конкурентоспроможності; 
проводити оцінку потенціалу різними методами, на основі визначених резервів 
планувати шляхи їх реалізації; оцінювати сукупний потенціал і вартість підприємства. 

Інформаційне 
забезпечення 

1. Силабус дисципліни. 
2. Потенціал і розвиток підприємства: Методичні рекомендації щодо вивчення 
кредитного модуля, для студ. спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми 
«Економіка бізнес-підприємства» освітнього ступеня «Бакалавр» URL : 
http://campus.kpi.ua 
3. Методичні рекомендації до виконання практичних занять кредитного модуля 
“Потенціал і розвиток підприємства” освітньої програми «Економіка бізнес-
підприємства» освітнього ступеня «Бакалавр» URL http://campus.kpi.ua  
4. Методичні рекомендації для написання розрахункової роботи з кредитного модуля 
“Потенціал і розвиток підприємства ” для бакалаврів ОПП «Економіка бізнес-
підприємства» URL : http://campus.kpi.ua/ 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття, виконання розрахункової роботи 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Фінансові ринки 
Рівень ВО Перший(бакалаврський) 
Курс 3 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Економіки і підприємництва 
Вимоги до 
початку 
вивчення  

Теоретичну основу навчальної дисципліни складають сучасні економічні теорії 
та 
концепції фінансів, теорія ймовірності і математична статистика, а також 
світовий досвід з теорії і практики фінансових ринків, розробки провідних 
вчених і практиків провідних країн світу, що максимально адаптовані до 
реальних умов національної економіки. 

Що буде 
вивчатися 

1. Міжнародний фінансовий ринок. 2. Грошовий ринок. 3. Валютний ринок. 
4. Цінні папери, як головний інструмент фінансового ринку. 5. Ринок капіталів 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Вивчення дисципліни сприяє розширенню знань та поглибленню навичок 
студентів щодо організації операцій на фінансовому ринку, механізму 
проведення їх та особливостей розвитку світових фондових систем, політику 
формування портфельних інвестицій.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Орієнтуватися в законодавчо-нормативних актах, що регулюють сферу 5 
функціонування фінансової системи країни і фінансових ринків (банківських, 
інвестиційних, страхових та інших); аналізувати сучасний стан вітчизняних і 
міжнародних фінансових ринків; оцінювати фінансові інструменти і вибирати 
найкращі способи їх застосування; оцінювати ефективність управління 
фінансовими ринками; формувати і розраховувати прогнозні грошові потоки і 
розробляти прогнозні фінансові плани; здійснювати альтернативний аналіз 
фінансових інструментів; оцінювати фінансовий стан учасників фінансових ринків 
і ринків фінансових послуг; визначати ризики фінансових ринків та механізми і 
інструменти їх запобігання; організовувати ефективне управління ризиками, які 
притаманні для фінансових ринків. прогнозувати негативні події на фінансових 
ринках для зменшення їх впливу в роботі. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності
) 

Розуміти поняття і структуру фінансової системи країни; сутність функціонування 
фінансових ринків і основні механізми його забезпечення; фінансові 
інструменти, які використовуються на фінансових ринках; основні засади 
функціонування грошового ринку і ринку капіталів; основні принципи 
функціонування банківської системи, фондового і валютного ринків і їх 
регулювання; міжнародні фінансові ринки і їх значення для фінансової системи 
України; функціонування ринків похідних інструментів і їх використання в 
практичній діяльності; ознайомитися з основними законодавчими актами які 
регулюють функціонування фінансової системи і фінансових ринків в Україні;  

Інформаційне 
забезпечення 

1. Силабус дисципліни. 
2. Фінансовий ринок: Методичні рекомендації щодо вивчення кредитного 
модуля, для студ. спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка 
бізнес-підприємства» освітнього ступеня «Бакалавр» URL : http://campus.kpi.ua 
3. Методичні рекомендації до виконання практичних занять кредитного модуля 
“Фінансовий ринок” освітньої програми «Економіка бізнес-підприємства» 
освітнього ступеня «Бакалавр» URL http://campus.kpi.ua  
4. Методичні рекомендації для написання розрахункової роботи з кредитного 
модуля “Фінансовий ринок” для бакалаврів освітної програми «Економіка 
бізнес-підприємства» URL : http://campus.kpi.ua/ 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття, виконання розрахункової роботи 

Семестровий 
контроль 

залік 
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Дисципліна Капітал підприємства: формування та використання 
Рівень ВО Перший(бакалаврський) 
Курс 3 
Обсяг 4   кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Економіки і підприємництва 
Вимоги до початку 
вивчення  

Для вивчення дисципліни «Капітал підприємства: формування та 
використання» необхідними є отримані студентами знання та вміння із 
дисциплін «Економічна теорія»,  «Мікроекономіка», «Економіка 
підприємства», «Макроекономіка», «Гроші та кредит», «Правознавство». 

Що буде вивчатися система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації 
ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів 
господарювання і визначення найефективніших шляхів вкладення коштів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Розгляд особливостей виробничо-господарської діяльності вітчизняних 
підприємств, а також обґрунтування передумов і факторів, що становлять 
істотний вплив на внутрішній економічний механізм кожного підприємства; 
узагальнення та систематизація знань в галузі оволодіння навичками 
здійснення управління капіталом підприємства за різними напрямками для 
забезпечення ефективного управління підприємством; підготовка і 
обґрунтування конкретних практичних заходів для підвищення ефективності 
діяльності підприємства в конкурентних умовах господарювання. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

визначати джерела формування капіталу підприємства; проводити розрахунки 
прибутку, беззбитковості підприємства; обґрунтовувати структуру капіталу 
підприємства; оптимізувати джерела залучення капіталу та визначати моделі 
його фінансування; здійснювати оцінку ефективності використання капіталу 
підприємства 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Вміння виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 
функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному 
рівнях. Вміння пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 
теоретичних моделей, аналізувати результати, аналізувати та розв’язувати 
завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин. Вміння 
обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 
економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного 
інструментарію. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 
характеру при аналізі конкретних ситуацій пропонувати способи їх вирішення. 
Можливість проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

Інформаційне 
забезпечення 

1. Силабус дисципліни, РСО; 
2. Капітал підприємства: формування та використання: Методичні 
рекомендації щодо вивчення кредитного модуля, для студ. спеціальності 051 
«Економіка», освітньої програми «Економіка бізнес-підприємства» освітнього 
ступеня «Бакалавр» URL : http://campus.kpi.ua 
3. Методичні рекомендації до виконання практичних занять кредитного 
модуля “Капітал підприємства: формування та використання ” освітньої 
програми «Економіка бізнес-підприємства» освітнього ступеня «Бакалавр» 
URL: http://campus.kpi.ua  

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття, виконання розрахункової роботи 

Семестровий 
контроль 

залік 
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Дисципліни для вибору третьокурсниками 

 
Дисципліна Оцінка вартості підприємства 
Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс 1 
Обсяг 3 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Економіки і підприємництва 
Вимоги до 
початку 
вивчення  

Знання та розуміння економічних проблем та процесів, що 
відбуваються на сучасному етапі розвитку світової та національної 
економічної системи;  знання основ економічної теорії, 
макроекономіки, мікроекономіки,  фінансів підприємства, 
бухгалтерського  та податкового обліку.  

Що буде 
вивчатися 

1) Сутність та необхідність оцінки вартості підприємства. 
2) Основні підходи до оцінки вартості бізнесу та підприємств. 
3) Приклади використання оцінки у господарській діяльності 
підприємств. 
4) суб’єктний та об’єктний склад оціночної діяльності в Україні. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Розуміння методики оцінки вартісті підприємств дає значні важелі 
впливу управлінському персоналу компаній та дає змогу вчасно 
залучати фінансування, купляти та продавати бізнеси, вибудовувати 
здорові та ефективні відносини з акціонерами та вкладниками.   

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

1) Розуміти законодавче регулювання оціночної діяльності в Україні. 
2) Використовувати знання щодо основних підходів до оцінки вартості 
підприємств. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

1. На підставі фінансової звітності компаній робити підрахунки 
вартості бізнесу. 
2. На підставі планів та прогнозів підприємства вибудовувати вартісну 
складову управління. 
3. Розуміти та практично використовувати  фінансові розрахунки. 
4. Навчитися читати та розуміти фінансову звітність.  

Інформаційне 
забезпечення 

1. Силабус. 
2. Оцінка бізнесу: Навчальний посібник/ П. В. Круш, С. В. Поліщук — К.: 
Центр учбової літератури, 2004. – 264 с. 
3. Податкова система: рекомендації до вивчення  дисципліни 
«Податкова система», [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 
спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» 
освітнього ступеня «Бакалавр» URL : 
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22755 
4. J. Pinto, CFA, E. Henry, CFA, J. D. Stowe, CFA andT. R. Robinson, CFA (2016), 
Equity Asset Valuation, 2nded, John Wiley & Sons, New Jersey, USA. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Оцінка майна підприємства 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Кафедра економіки і підприємництва 

Вимоги до 
початку вивчення 

Передумовою вивчення навчальної дисципліни є нормативні навчальні 
дисципліни:  «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Гроші та кредит», 
«Фінанси», «Фінансовий ринок», «Фінанси підприємств», «Міжнародна 
економіка». 

Що буде 
вивчатися  

Тема 1. Сутність, завдання і напрями оціночної діяльності 
Тема 2. Державне та громадське регулювання оціночної діяльності 
Тема 3. Стандарти оціночної діяльності 
Тема 4. Права, обов’язки та відповідальність оцінювачів 
Тема 5. Підстави, етапи та цілі проведення незалежного оцінювання 
Тема 6. Види вартостей, що підлягають оцінюванню 
Тема 7. Загальні принципи оцінювання об’єктів власності 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчити 

Розуміння методики оцінки майна підприємств дає значні важелі 
впливу управлінському персоналу компаній та дає змогу вчасно 
залучати фінансування, купляти та продавати бізнеси, вибудовувати 
здорові та ефективні відносини з акціонерами та вкладниками.   

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Термінології оцінки нерухомого майна; класифікації нерухомого майна; 
підходам до оцінки нерухомості; практичним навичкам самостійного 
проведення оцінки нерухомості; основним нормативно-методичним 
вимогам до проведення оцінки майна 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
вміннями 
(компетентності)  

Давати чітке визначення видам вартості майна; визначати вартість майна 
різними методами в межах загальних методичних підходів; визначати 
дисконтні ставки і ставки капіталізації; узгоджувати результати оцінки, що 
отримані різними методами використовуючи загальні принципи оцінки;  
аналізувати основні первинні матеріали та документи, використовувати їх 
під час оцінки; складати звіт про проведення оцінки майна; доводити 
обґрунтованість своїх висновків про вартість майна. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник, 
конспект лекцій, Методичні рекомендації до практичних занять, Методичні 
рекомендації до самостійної роботи студентів, Термінологічний словник, 
презентації лекцій 

Форма 
проведення 

Лекції та практичні заняття проводитимуться у різних форматах: авторські 
презентації, колективні дискусії, навчальні дебати, тренінги, застосування 
кейс-технологій, розв’язання задач; виконання тестових та кейс-завдань 
тощо.  

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Корпоративна економіка 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Економіки і підприємництва 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Базується на знаннях, набутих студентами під час вивчення дисциплін 
«Економічна теорія», «Історія економіки та економічної думки», 
«Економіка підприємства» 

Що буде 
вивчатися 

Закономірності функціонування та розвитку корпоративної економіки 
та її провідних суб’єктів - корпоративних форм організації бізнесу. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна надає студентам базові знання з економіки, організації та 
ефективності здійснення фінансово-господарської діяльності 
корпоративних форм організації господарської діяльності, базових 
закономірностей функціонування корпоративної економіки. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

- сучасних напрямів економічної теорії щодо особливостей 
функціонування корпоративних форм організації господарської 
діяльності. 
- сутності корпоративних форм організації господарської діяльності, 
закономірностей їх розвитку і трансформації в сучасних умовах; 
- факторів, які визначають ефективність функціонування корпоративних 
форм організації господарської діяльності. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

- здійснювати комплексне оцінювання діяльності корпоративних форм 
організації господарської діяльності та прогнозувати наслідки 
організаційно-економічних та управлінських впливів на показники 
фінансової, інноваційно-інвестиційної та інших видів діяльності; 
- здійснювати аналіз доцільності та наслідків створення тих чи інших 
форм корпоративних форм організації господарської діяльності. 

Інформаційне 
забезпечння 

Навчальна та робоча програми дисципліни. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 
контроль 

Іспит 
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Дисципліна Інтегровані корпоративні структури в економіці 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Економіки і підприємництва 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Базується на знаннях, набутих студентами під час вивчення дисциплін 
«Економічна теорія», «Історія економіки та економічної думки», 
«Економіка підприємства» 

Що буде 
вивчатися 

Теоретичні і прикладні проблеми організації та результативності 
господарювання компаній корпоративного типу - об’єднань 
підприємств (інтегрованих корпоративних структур). 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна надає студентам базові знання з закономірностей 
функціонування та розвитку корпоративної економіки та її провідних 
суб’єктів – інтегрованих корпоративних структур. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

- сутності корпоративних форм організації господарської діяльності, 
закономірностей їх розвитку і трансформації з урахуванням наявних 
ресурсів. 
- систем управління корпоративними формами організації 
господарської діяльності. 
- методів та форм організації фінансово-господарської діяльності 
інтегрованих корпоративних структур. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

- аналізувати ефективність функціонування різних видів об’єднань 
підприємств (ІКС); 
- орієнтуватися в основних теоретичних позиціях щодо суті 
корпоративних суб’єктів економіки, сучасних напрямах економічної 
теорії щодо їх функцій;  
- узагальнювати інформацію про ІКС і особливості їх діяльності ; 
- розв’язувати завдання регулювання діяльності ІКС. 

Інформаційне 
забезпечння 

Навчальна та робоча програми дисципліни. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 
контроль 

Іспит 
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Дисципліна Логістика 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 3,5 кредитів ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Економіки та підприємництва 
Вимоги до 
початку 
вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, одержаних при вивченні наступних 
дисциплін: «Економічна теорія», «Економіка підприємства» 

Що буде 
вивчатися 

Поняття логістичної системи та організація логістичної діяльності.  
Організація руху матеріальних та інформаційних потоків в логістиці.  
Організація постачання в логістиці.   
Управління матеріальними запасами.  
Організація виробничої логістики.  
Організація складської логістики.  
Технологічний процес на складі.   
Організація пакування і інші способи підготовки товару до 
транспортування.  
Управління замовленнями і обслуговування клієнтів (збутова логістика). 
Організація транспортування вантажів в логістичних системах. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Ефективна організація логістики дозволяє забезпечити швидкість 
задоволення потреб споживачів,  оптимізувати витрати на всіх етапах 
закупівлі, виробництва та постачання та, як наслідок, здобути вищі 
конкурентні переваги на ринку.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Організація логістики базується на сукупності специфічних теоретичних 
знань, методів, способів, технологій, оволодіння якими в процесі 
вивчення дисципліни сформує практичні навики та вміння для 
організації логістичної діяльності.     

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набуті знання та вміння дозволяють майбутнім фахівцям виконувати 
комплекс управлінських операцій на посадах  логіста в логістичних 
департаментах підприємств корпоративного типу, працювати у відділах 
постачання та збуту виробничих підприємств, організувати власну 
логістичну компанію. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус, навчальний посібник, конспект лекцій, Методичні 
рекомендації до практичних занять, Методичні рекомендації до 
самостійної роботи студентів, Термінологічний словник, презентації 
лекцій 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та практичні заняття проводитимуться у різних форматах: 
авторські презентації, колективні дискусії, навчальні дебати, тренінги, 
застосування кейс-технологій, розв’язання задач; виконання тестових 
та кейс-завдань тощо.  

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Економіка логістики  

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 3,5 кредитів ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Економіки та підприємництва 

Вимоги до 
початку 
вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, одержаних при вивченні наступних 
дисциплін: «Економічна теорія», «Економіка підприємства» 

Що буде 
вивчатися  

Поняття логістичної діяльності. Поняття логістичних витрат. Ланцюги 
витрат в логістичній системі (витрати постачання, складські витрати, 
витрати транспортування, витрати збуту). Концепція мінімізації витрат 
в логістиці. Система показників оцінювання економічної ефективності 
всіх видів функціональної логістики (логістики постачання, 
транспортної логістики, складської логістики, логістики збуту). Методи 
оптимізації логістичних витрат та моделювання ефективності логістики.  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчити 

Прийняття будь-якого управлінського рішення здійснюється на основі 
системи показників, які підтверджують його економічну доцільність та 
ефективність. Вивчення даної дисципліни сформує у майбутніх фахівців 
здатність самостійно оцінювати витрати та ефективність всіх 
логістичних рішень. Така здатність забезпечить їм професійну 
незалежність та самостійність управління логістичними процесами на 
основі економічних знань. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

В процесі вивчення дисципліни студенти оволодіють знаннями в 
частині методології економічного обґрунтування ефективного способу 
побудови логістичної системи підприємства, моделей та методик 
оцінки ефективності логістичної системи, розрахунку логістичних 
витрат та прийняття ефективних логістичних рішень 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
вміннями 
(компетентності)  

Набуті знання та вміння дозволяють майбутнім фахівцям виконувати 
комплекс управлінських операцій на посадах  економіста в логістичних 
департаментах підприємств корпоративного типу, економіста у 
відділах постачання та збуту виробничих підприємств, консультанта. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник, 
конспект лекцій, Методичні рекомендації до практичних занять, 
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, 
Термінологічний словник, презентації лекцій 

Форма 
проведення 

Лекції та практичні заняття проводитимуться у різних форматах: 
авторські презентації, колективні дискусії, навчальні дебати, тренінги, 
застосування кейс-технологій, розв’язання задач; виконання тестових 
та кейс-завдань тощо.  

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Інвестування 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра економіки і підприємництва 

Вимоги до 
початку вивчення  

розуміння сутності фінансів, процесу формування фінансових результатів 
діяльності підприємства, основних аспектів управління господарською 
діяльністю, складу витрат тощо, а також вміння застосовувати 
математичний апарат ври виконанні інвестиційних розрахунків 

Що буде 
вивчатися 

- теорія вартості грошей в часі та її врахування в інвестиційних 
розрахунках; 

- визначення ефективності інвестиційних проектів; 
- вартість та структура інвестиційного капіталу; 
- оцінку пріоритетних напрямів інвестування. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

В сучасних умовах Україна постала перед об’єктивною необхідністю 
активізації інвестиційного процесу. Структурне та якісне оновлення 
виробництва та створення ринкової інфраструктури відбуваються майже 
повністю шляхом і за рахунок інвестування. Чим масштабніші обсяги та 
вища ефективність інвестицій, тим швидше відбувається відтворювальний 
процес, здійснюються позитивні ринкові перетворення. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

 зрозуміти зміст процесів нарощування (капіталізації) та дисконтування; 

 усвідомити зміст комерційної оцінки ефективності інвестиційних 
проектів; 

 визначати вартість боргового капіталу, капіталу від розміщення простих, 
привілейованих акцій, нерозподіленого прибутку; 

 формувати структуру бюджету інвестиційного проекту; 

 особливості грошової оцінки земельних ділянок різного призначення 
тощо. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

- визначати майбутню і поточну вартість грошових потоків пренумерандо та 
постнумерандо; 
- приймати рішення щодо інвестування при неординарних грошових 
потоках, різних масштабах інвестицій та термінах реалізації інвестиційних 
проектів; 
- визначати середньозважену та граничну вартість інвестиційного капіталу; 
- застосовувати ефект фінансового важеля при формуванні структури 
інвестиційного капіталу; 
- визначати нормативну грошову оцінку земель населених пунктів тощо. 

Інформаційне 
забезпечння 

Навчальна програма дисципліни, робоча програма кредитного модуля, 
рейтингова система оцінювання, силабус розміщені в Campus. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 
 
  



 

27 

Дисципліна Економіка інвестиційної діяльності 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра економіки і підприємництва 

Вимоги до 
початку вивчення  

розуміння сутності фінансів, процесу формування фінансових 
результатів діяльності підприємства, основних аспектів управління 
господарською діяльністю, складу витрат тощо, а також вміння 
застосовувати математичний апарат ври виконанні інвестиційних 
розрахунків 

Що буде 
вивчатися 

- теорія вартості грошей в часі та її врахування в інвестиційних 
розрахунках; 
- оцінювання фінансових інструментів; 
- визначення ефективності інвестиційних проектів; 
- оцінку пріоритетних напрямів інвестування. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Економіка інвестиційної діяльності потребує постійного поглибленого 
дослідження, насамперед, з питань обгрунтування інвестиційної 
стратегії, виборі ефективних форм та напрямів інвестування, а також 
пошуку нових шляхів організації інвестиційної діяльності в умовах 
розвитку конкурентоспроможної економіки. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

 застосовувати концепцію вартості грошей в часі при здійсненні 
інвестиційних розрахунків; 

 знати сутність та види основних та похідних фінансових інструментів; 

 здійснювати оцінку вартості фінансових інструментів з т. з. різних 
концепцій; 

 застосовувати трирівневу методику класифікації показників 
оцінювання ефективності інвестиційних проектів; 

 особливості грошової оцінки земельних ділянок різного 
призначення тощо. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

- визначати майбутню і поточну вартість грошей із застосуванням схеми 
простих і складних відсотків; 
- розраховувати поточну вартість акцій, облігацій, ощадних 
(депозитних) сертифікатів, векселів та оцінювати доцільність їх 
придбання; 
- оцінювати ефективність операцій з цінними паперами за показниками 
сукупної, кінцевої та очікуваної дохідності; 
- оцінювати статичні (ARR, PP) та динамічні (NPV, PI, IRR, MIRR, DPP) 
показники ефективності інвестиційних проектів; 
- визначати нормативну грошову оцінку земель с/г призначення тощо. 

Інформаційне 
забезпечння 

Навчальна програма дисципліни, робоча програма кредитного модуля, 
рейтингова система оцінювання, силабус розміщені в Campus. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 


