
БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА 

СПЕЦІАЛЬНІСТІ  076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА 

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 

 кваліфікація, що присвоюється 

Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

 тривалість програми 

4 роки. 

 кількість кредитів 

240 кредитів ЄКТС. 

 рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій 

та Європейської рамки кваліфікацій 

Бакалавр (перший цикл вищої освіти). 

 галузь навчання  

07 Управління та адміністрування. 

 конкретні вимоги щодо вступу  

Зарахування проводиться приймальною комісією згідно з «Умовами 

прийому до ВНЗ» та «Правилами прийому у ДонНУЕТ».  

 конкретна процедура визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного)  

На навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс (з нормативним 

строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) 

приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста. Прийом здійснюється за результатами фахового вступного 

випробування. 

 кваліфікаційні вимоги та положення, включно з вимогами стосовно 

закінчення навчального закладу  

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація якості 

підготовки бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності щодо 

встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам 

освітньо-кваліфікаційної характеристики здійснюється екзаменаційною комісією 

з  фаху. Атестація передбачає  оцінку рівня професійних знань, умінь та навичок 

випускників та включає захист  дипломної роботи і складання комплексного 

екзамену з базової освіти. Присвоєння кваліфікації «Бакалавр з підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності» здійснює екзаменаційна комісія Університету. 

 профіль програми  

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: 

обов'язкові дисципліни – 168 кредитів (дисципліни гуманітарної підготовки – 30 



кредитів, дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної підготовки – 

28 кредити, дисципліни професійної та практичної підготовки – 110 кредитів); 

дисципліни вільного вибору студента – 61,5 кредитів (дисципліни гуманітарної 

підготовки – 13 кредитів, дисципліни природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки – 3 кредити, дисципліни професійної та 

практичної підготовки – 45,5 кредитів); атестація –10,5 кредита. 

 результати навчання програми 

Знання і розуміння     
знання філософських категорій та понять; 

концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; 

знання теорії та методології соціальної інформатики, інформаційно-

комунікаційного простору, інформатизації соціальних комунікацій; 

знання організаційно-функціональних, програмно-технологічних, 

лінгвістичних засобів системно-мережевої взаємодії та пошуку в 

документально-інформаційних системах; 

знання з інформаційно-комерційної діяльності документально-

інформаційних систем;  

знання технологій формування, організації та використання інформаційних 

ресурсів, інформаційного менеджменту; 

знання щодо забезпечення якісного виконання завдань професійної 

діяльності на основі   інструкцій, методичних рекомендацій, встановлених 

норм, нормативів, технічних умов тощо;  

знання чинників формування потреб споживачів та їх поведінки в окремих 

сегментах ринку; 

розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення; 

розуміння культурологічних питань сучасності з позицій вшанування 

традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства;  

розуміння необхідності та вміння вести здоровий спосіб життя, фізичне 

самовдосконалення; 

розуміння і дотримання етичних цінностей, у т.ч. у професійній діяльності; 

розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння виявляти толерантне 

ставлення;  

розуміння й усвідомлення меж своїх знань, уміння здобувати і засвоювати 

нові знання. 

Застосування знань і розумінь 

уміння оперувати філософськими категоріями та поняттями; 

уміння критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні,       

політичні, екологічні, культурні та інші події та явища; 

           здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та процесів; 

           здатність до організації та планування соціально-економічних явищ; 

здатність аналізувати історичні події та процеси; 

уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; 



уміння будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та 

зворотного зв’язку, вести кореспонденцію; 

уміння на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій 

розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень; 

уміння проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у 

нормативних актах для забезпечення правомочних рішень; 

уміння організовувати процес виконання завдань відповідно до принципів 

тайм-менеджменту; 

уміння протистояти проявам расової, національної, вікової дискримінації, 

гендерної нерівності; 

здатність вносити рекомендації щодо введення нових чи зміни існуючих 

вимог до якості; 

уміння використовувати проектний підхід, формулювати мету, завдання, 

обґрунтовувати ресурсне забезпечення проекту; 

уміння планувати процес і складати календарний план проекту за 

допомогою використання методів управління проектами у часі;  

здатність організовувати та здійснювати збір аналітичної вихідної 

інформації для проведення ідентифікації товарів; 

здатність ідентифікувати товари; 

здатність формувати і здійснювати ефективну закупівельну діяльність; 

здатність визначати критерії формування товарного асортименту; 

уміння ефективно реалізовувати цільові критерії  товарної асортиментної 

структури; 

здатність до втілення заходів , спрямованих на забезпечення ефективності 

технології торговельних процесів; 

уміння ефективно управляти матеріально-фінансовим станом підприємства; 

уміння визначати відповідність якості товарів, тари, послуг вимогам 

законодавчо-правових актів; 

здатність здійснювати контроль за виконанням договорів, угод, контрактів; 

здатність ефективно контролювати дотримання правил торгівлі, зберігання 

товарів; 

здатність здійснювати ефективний менеджмент персоналу. 

Формування суджень 

здатність до формування світогляду щодо розвитку людського буття, 

суспільства і природи, духовної культури; 

здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних історичних 

умовах; 

здатність до формування культури мислення, її сприйняття; 

здатність формувати нові ідеї (креативність); 

здатність удосконалювати організацію торгівлі та комерційної діяльності; 

здатність здійснювати менеджмент підприємства; 

здатність оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на 

функціонування торговельної організації;  



здатність формувати інформаційне середовище щодо якості і безпечності 

товарів, товарної асортиментної структури, правового поля здійснення 

торговельно-технологічного процесу. 

 

 структура програми з кредитами 

 

Таблиця 1 - Обов’язкові дисципліни  

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1.  Історія української 

державності та культури 
1 5 150/5 залік 

2.  Іноземна мова  1,2 10 300/5 екзамен 

3.  Філософія 1 5 150/5 екзамен 

4.  Соціологія і політологія 2 5 150/4 залік 

5.  Ділова українська мова  2 5 150/4 екзамен 

6.  Політична економія 1 5 150/5 екзамен 

7.  Вища математика 1 5 150/4 екзамен 

8.  Макроекономіка 2 5 150/5 екзамен 

9.  Інформатика та 

інформаційні технології 
2д 3 90/7,5 залік 

10.  Мікроекономіка 3 5 150/5 екзамен 

11.  Теорія ймовірності і 

математична статистика 
3 5 150/5 екзамен 

12.  Організація торгівлі 3 5 150/4 

екзамен, 

курсова 

робота 

13.  Статистика 3 5 150/4 екзамен 

14.  Основи підприємництва 4 5 150/4 екзамен 

15.  Фінанси, гроші та кредит 4 5 150/4 залік 

16.  Бухгалтерський облік 4 5 150/4 екзамен 

17.  Міжнародна економіка 4 5 150/4 екзамен 

18.  Тренінг з бухгалтерського 

обліку 
4д 3 90/7,5 залік 



19.  Менеджмент  5 5 150/5 екзамен 

20.  Економіка підприємства 5 5 150/5 екзамен 

21.  Маркетинг  5 5 150/4 екзамен 

22.  
Товарознавство 

(Непродовольчі товари) 5 5 150/5 
 

екзамен, 

курсова 

робота 

23.  
Товарознавство (Харчові 

продукти) 6 5 
150/5 

 

екзамен, 

курсова 

робота 

24.  Економіка торговельного 

підприємства 
6 5 150/4 екзамен 

25.  Підприємництво 6 5 150/4 екзамен 

26.  
Тренінг з  митного 

регулювання ЗЕД 6д 3 90/7,5 залік 

27.  
Виробнича товарознавча 

практика 6д 3 90/0 залік 

28.  Товарний менеджмент 7 5 150/5 

екзамен, 

курсова 

робота 

29.  Організація зовнішньої 

торгівлі 
7 5 150/5 екзамен 

30.  Логістика  7 5 150/5 екзамен 

31.  Управління персоналом  8 5 150/5 екзамен 

32.  Планування і контроль на 

підприємстві 
8 5 150/5 

екзамен, 

курсова 

робота 

33.  Біржова діяльність 8 5 150/5 екзамен 

34.  Переддипломна практика 9 6 180/0 залік 

 

Таблиця 2- Дисципліни вільного вибору студента 

 

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1.  Риторика 
2 3 90/3 залік 

Психологія 



2.  Трудове право 
2 3 90/3 залік 

Договірне право 

3.  

Тренінг з іноземної мови 

2д 3 90/7,5 залік 
Тренінг «Моделювання 

суспільно-історичних 

процесів» 

4.  
Господарське право 

3 4 120/3 залік Міжнародні економічні 

відносини 

5.  
Етика службового 

спілкування 4 3 90/3 залік 

Інституціональна економіка 

6.  
Мікробіологія 

2д 3 90/7,5 залік Основи наукових 

досліджень 

7.  

Загальна технологія 

харчових продуктів та 

непродовольчих товарів 4 4 120/4 

екзамен, 

курсова 

робота Товарознавство 

продовольчої сировини 

8.  Технічне регулювання 
4д 3 90/7,5 залік 

Сенсорний аналіз 

9.  

Тренінг з товарної 

номенклатури ЗЕД 
4д 3 90/7,5 залік 

Тренінг «Мистецтво 

презентації» 

10.  
Споживчий комплекс 

непродовольчих товарів 5 5 150/4 залік 

Етика бізнесу 

11.  

Продовольчий комплекс 

України 
6 4 120/3 екзамен 

Інфраструктура товарного 

ринку 

12.  

Ідентифікація та кодування 

товарів 
6 4 120/3 залік 

Торговельне 

підприємництво 

13.  
Сертифікація 

6д 3 90/7,5 залік Тренінг "Техніка активних 

продажів" 

14.  

Тренінг з управлінського 

обліку 
6д 3 90/7,5 залік 

Складська логістика і 

управління товарними 



запасами 

15.  
Товарознавство (Послуги) 

7 3,5 105/3 залік Товарознавчі аспекти 

маркетингу 

16.  
Безпечність товарів 

7 5 150/4 залік Основи практичної 

товарознавчої діяльності 

17.  
Основи митної справи 

8 5 150/5 залік Основи експертизи в митній 

справі 

 

Атестація 

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1. 

Комплексний  екзамен з 

базової освіти: 

Товарознавство, Планування 

і контроль на підприємстві, 

Підприємництво, Біржова 

діяльність 

9 1,5 45/0 екзамен 

2. 
Виконання та захист 

дипломної роботи 
9 9 270/0 екзамен 

 

 форма навчання 

денна. 

 положення про оцінювання та шкала оцінок 

Оцінювання здійснюється відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу (протокол Вченої Ради № 8 від 29.05.2015, наказ ректора № 44 

від 29.05.2015) (ссилка) та Тимчасового положення про проведення підсумкового 

контролю знань у формі тестування у ДонНУЕТ (протокол Вченої Ради № 3 від 

2.11.2016, наказ ректора № 127 від 3.11.2015).  (ссилка) 

 

Схема оцінювання у ДонНУЕТ (довідник з розподілу оцінок)  

 

Оцінка за національною шкалою / 

National grade 

Рівень досягнень, % / Marks, % 

Національна диференційована шкала 

Відмінно / Excellent 90 – 100 

Добре / Good 75 – 89  

Задовільно / Satisfactory 60 – 74  

Незадовільно / Fail 0 – 59  



Шкала ECTS 

A 90 – 100  

B 80 – 89 

C 75 – 79  

D 70 – 74  

E 60 – 69  

Fx 20 – 59  

F 0 – 19 

 

 навчальні практики  

 

Рік 

навчання  

Семестр/ 

кількість 

кредитів 

Кількіс

ть 

тижнів 

Назва практики 

3 курс 6 д / 3 кредити 2 Виробнича товарознавча практика 

4 курс 9 / 6 кредитів 4 Переддипломна практика 

 

 керівник програми чи еквівалентна посада 

Дітріх Ірина Вікторівна  – зав. кафедри товарознавства та експертизи в митній 

справі кандидат хімічних наук, доцент  

на, 50005, м. Кривий Ріг, вул. Островського, 16, ауд. 501. 

Тел.: (050) 926-18-85 

Електронна пошта: irindtr@gmail.com 

Сайт: http://expertms.donnuet.edu.ua/ 

 

 професійні профілі випускників 

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності базового рівня має 

високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену 

спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: інспектор 

торговельний,  директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з 

надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо); керівник агентства: 

страхового, нерухомості, рекламного тощо; керівник підприємства сфери послуг; 

директор малої торговельної фірми; керівник магазину; комерсант; завідувач 

торговельного залу; менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі; менеджер 

ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв; 

торговець комерційний (промисловий, нерухомістю, власність,  технічний),  

фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;  фахівець із біржових операцій; 

фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; аукціоніст (ліцитатор);  

торговельний брокер (маклер). 

 

 



ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ   

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання знань, про 

сутність державотворчих процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються в 

сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності суспільно-політичного розвитку української державності; 

особливостей, етапів та методики ІУДК; 

загальносвітового історичного процесу. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати матеріал з усіх періодів історії української 

державності та культури;  

уміння аналізувати факти, дати, персоналії, райони проживання та 

розселення різноманітних етнічних груп, лінії проходження кордонів української 

держави в минулому та сьогоденні; особливості військових баталій різних часів; 

уміння виявляти причини, суть та наслідки найбільш важливих суспільно-

політичних подій (реформи, революції). Зіставляти історичні процеси з епохами, 

застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів; формування 

свідомості громадянина й патріота України. 

 

формування суджень: 

орієнтуватися в історичному матеріалі використовуючи причинно-

наслідковий принцип; 

аналізувати та зіставляти історичні процеси, що відбувалися на території 

України з іншими подіями всесвітньої історії; 

працювати з картою, ідентифікувати історичні персоналії, об’єкти 

культурної спадщини. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального завдання (60 

балів);  

 

підсумкове –  ПМК (40 балів). 



6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 5 

 

 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 
Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу 

Спеціальність: 076 

"Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

 

Семестр 

Загальна кількість годин: 

150 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 5/5 

самостійної роботи 

студента - 75 

 

Ступінь: 

―Бакалавр‖ 

 

52 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

13 год. 6 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

85 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання: - 

год. 

Вид контролю: залік 

 

8.Викладач  

Романуха О. М.,  к.і.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Державність України ІV – ІІ тис. до н.е. – поч. ХIХ ст. 

 

Тема 1. Доісторичне минуле України.  

1. Поява та розселення людей на території України (палеоліт, мезоліт, 

неоліт) 

2. Трипільська культура 

3. Кочовики раннього залізного віку (кіммерійці, скіфи, сармати) 



4. Античні міста-колонії Північного Причорномор’я та Криму 

5. Перші писемні згадки про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). 

Велике розселення слов’ян 

 

Тема 2. Княжа доба української історії.  

1. Виникнення та розквіт Київської Русі 

2. Київська Русь за часів роздробленості 

3. Галицько-Волинська держава 

4. Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток 

Київської Русі та Галицько-Волинської держави 

 

Тема 3. Українські землі у складі іноземних держав у другій половині ХІV – 

ХVІ ст.  

1. Боротьба Польщі і Литви за Галицько-Волинську спадщину. 

Становище українських земель. Кревська унія 

2. Утворення Кримського ханства 

3. Люблінська, Берестейська унії, їх зміст і наслідки 

4. Політичний, соціально-економічний та культурний розвиток 

українських земель 

5. Виникнення козацтва і утворення Запорізької Січі. Повстання 90-х 

років ХVІ ст.  

 

Тема 4. Українські землі в першій половині ХVІІ ст. Національно – 

визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.  

1. Українські землі в першій половині ХVІІ ст. Козацькі повстання 1620-

х – 1630-х рр. 

2. Причини, характер, рушійні сили Визвольної війни українського 

народу проти Польщі 

3. Основні етапи Визвольної війни 

4. Переяславська рада. Березневі статті і їх наукова оцінка 

5. Формування основних принципів національної державницької ідеї 

 

Тема 5. Українські землі в 60-80-ті рр. ХVІІ ст.  

1. Загострення кризи української державності у 1657-1663 рр. 



2. Боротьба за возз’єднання козацької України (1663-1668 рр.) 

3. Криза і поразка визвольної боротьби 

 

Тема 6. Українські землі наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст.  

1. Україна за гетьманування І. Мазепи. Конституція Пилипа Орлика 

2. Колоніальна політика російського царизму щодо України. Гетьман 

І. Скоропадський, наказний гетьман П. Полуботок 

3. Діяльність гетьманів Д. Апостола та К. Розумовського 

4. Ліквідація автономного устрою України і Запорізької Січі. 

Розгортання гайдамацького та опришківського рухів 

 

Тема 7. Українські землі наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.  

1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у 

першій половині ХІХ ст. 

2. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. 

3. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

 

Змістовий модуль 2 Відродження національної свідомості народу України, 

українська державність у ХІХ-ХХ ст. Незалежна Україна поч. ХХІ ст. 

 

Тема 1. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.  

1. Скасування кріпосного права та реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. 

2. Промисловий переворот другої половини ХІХ ст. 

3. Національний рух на українських землях у складі Російської імперії 

4. Українське культурне життя у другій половині ХІХ ст. 

 

Тема 2. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) 

імперії у другій половині ХІХ ст.  

1. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель 

2. Суспільно-політичні процеси на західноукраїнських землях у складі 

Австро-Угорської імперії 

3. Розвиток культури у другій половині ХІХ ст. 

 

Тема 3. Українські землі на початку ХХ ст.  

1. Суспільно-політичний та національний рух на українських землях під 



владою Російської імперії 

2. Соціально-економічний розвиток. Столипінська аграрна реформа 

3. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. 

4. Україна у Першій світовій війні 

 

Тема 4. Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.).  

1. Революційні події в Україні у 1917 – на початку 1918 р. 

2. Українська держава часів П. Скоропадського 

3. Українські землі періоду Директорії 

4. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) 

5. Політика радянської влади в Україні 

 

Тема 5. Україна в міжвоєнний період.  

1. Україна в умовах нової економічної політики 

2. Індустріалізація та її соціально-економічні наслідки 

3. Колективізація. Голодомор 1932-1933 рр. 

4. Утвердження сталінського тоталітарного режиму 

5. Західноукраїнські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини 

 

Тема 6. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.).  

1. Початок Другої світової війни 

2. Україна в роки окупації 

3. Визволення України 

 

Тема 7. Україна в другій половині 40-х – кінці 80-х років ХХ ст.  

1. Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 – початку 1950-

х рр 

2. Україна в умовах десталінізації 

3. Поглиблення системної кризи тоталітарного режиму в другій половин 

60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. 

4. Дисидентський рух 



5. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України 

 

Тема 8. Україна в умовах незалежності.  

1. Державотворення незалежної України 

2. Трансформація економічної системи 

3. Зовнішня політика України 

4. Основні напрямки розвитку культури, освіти, науки 

 

10.Рекомендована література  

 

1. Білоцерківський В.Я. Історія України: Навчальний посібник / 

В.Я. Білоцерківський. – Київ : Центр учбової літератури. - 2007. - 536 с.  

2. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник / О. Бойко. - К. : 

Академвидав. - 2006. - 688 с. 

3. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять./ 

В.М.Литвин, А.Г.Слюсаренко, В.Ф.Колесник та ін. За ред. В.М.Литвина. - К.: 

Знання - Прес. - 2006. - 460 с. 

4. Історія України. Навчальний посібник. Змістові модулі. / Г.С. Бігун, 

Р.П.Соловйова, С.Е.Саржан, О.І.Мармазова, І.Є.Смирнова. – Донецьк : 

ДонНУЕТ . - 2005. - 232 с.   

5. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навчальний посібник / 

Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. - К. : Знання - Прес. - 2006. - 598 с. 

6. Литвин В.М. Історія України. Навчальний посібник для семінарських занять / 

В.М. Литвин. – Київ : Знання - Прес. - 2007. - 400 с. 

7. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навчальний посібник 

В.Ф. Остафійчук. - К. : Знання - Прес. - 2006. - 422 с. 

8. Савченко Н.М., Подольський М.К. Історія України: модульний курс. 

Навчальний посібник / Н.М. савченко, М.К. Подольський. - К. : Центр 

навчальної літератури. - 2006. - 544 с. 

9. Романуха О.М. Хрестоматія з історії України : для студ. екон. та торг. 

профілю / О.М. Романуха. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. –  297 с. 

10. Історія України : навч. посіб. для студ. екон. і торг. спец. / М-во освіти і науки 

України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 

Каф. українознавства ; Г. С. Бігун, О. І. Мармазова, О.М. Романуха – Донецьк 

: ДонНУЕТ, 2011. – 257 с. 



ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

необхідної комунікативної компетенції у сферах професійного та ситуативного 

спілкування в усній і письмовій формах; вдосконалення вмінь та навичок 

читання, перекладу, реферування спеціальної літератури за фахом, ведення бесіди 

з професійної тематики. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

лексичного матеріалу за фаховим спрямуванням; 

фонетичних та орфографічних особливостей лексики, передбаченої 

програмою; 

граматичного матеріалу за темами, передбаченими програмою; 

правил усного ділового спілкування; 

основних вимог до культури мовлення. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміння читати та перекладати тексти побутової, суспільно-політичної, 

загальноекономічної та фахової тематики;  

спілкуватися іноземною мовою на побутові, суспільно-політичні та професійні 

теми в межах вивченої лексики та граматики; 

писати короткі повідомлення та есе іноземною мовою, дотримуючись правил 

орфографії та граматики; 

користуватися необхідною літературою; 

реферувати літературу іноземною мовою; 

грамотно спілкуватися в межах усного ділового мовлення; 

вести переговори на різні теми та робити презентації згідно вимог ділового 

мовлення. 

 

формування суджень: 

формування  загальних уявлень про особливості ділового спілкування; 

набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах 

мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; 

одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела; 

користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах 

побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; 

переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; 

реферування суспільно-політичної та загальноекономічної літератури 

іноземною мовою; 



формування основних вмінь використання знань на практиці під час ведення 

ділової бесіди або спілкування по телефону в ділових цілях з урахуванням 

конкретних умов; 

ознайомлення з найбільш відомими зразками мовленнєвої поведінки під час 

проведення ділових зборів, презентацій та переговорів. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов’язкова). 

 

4. Цикл: перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – виступ з основного питання, усна доповідь, доповнення, запитання 

до того, хто відповідає, рецензія на виступ; участь у дискусіях, інтерактивних 

формах організації заняття, письмові завдання (тестові, контрольні, реферат), 

самостійне опрацювання тем, підготовка тез, конспектів навчальних або наукових 

текстів, систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час 

обговорення питань (60 балів). 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: англійська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 10 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 
Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов’язкова. 

 
Спеціальність: 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність»   

Модулів – 4 

Ступінь: 

бакалавр 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 5 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 300 

1, 2-й  1, 2-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 5  

самостійної роботи 

студента – 9 

 

год.  2 + 2 год. 

Практичні 

65 + 75 год. 12 + 12 год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 



85 + 75 год. 272 год. 

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: екзамен 

 

8. Викладач 

Новікова К. О., асистент. 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Поняття про побудову кар’єри у компанії 

Тема 1. Кар’єра 

1.1. Моя майбутня професія. Модальні дієслова для висловлення прохання, 

можливості та пропозиції. 

1.2. Види діяльності у різних сферах бізнесу. Модальні дієслова для 

висловлення прохання, можливості та пропозиції. 

1.3. Ефективні шляхи для кар’єрного росту. Модальні дієслова для висловлення 

прохання, можливості та пропозиції. 

1.4. Соціальні мережі та їх вплив на кар’єру. Модальні дієслова для 

висловлення прохання, можливості та пропозиції. 

1.5. Спілкування по телефону щодо отримання певної інформації. Модальні 

дієслова для висловлення прохання, можливості та пропозиції. 

1.6. Працевлаштування закордоном. Модальні дієслова для висловлення 

прохання, можливості та пропозиції. 

 

Тема 2. Компанії  

2.1. Види компаній. Артиклі. 

2.2. Структура та діяльність компаній. Іменник, множина іменників. 

2.3. Умови успішності компанії. Теперішній неозначений та теперішній 

тривалий час.  

2.4. Презентація компанії. Теперішній неозначений та теперішній тривалий час.  

 

Змістовий модуль 2. Поняття про дистрибуцію 

Тема 3. Продаж та реалізація товарів 

3.1. Види магазинів. Модальні дієслова для висловлення поради, пропозиції, 

необхідності, заборони. 

3.2. Здійснення продажу та покупки товарів. Модальні дієслова для висловлення 

поради, пропозиції, необхідності, заборони. 

3.3. Здійснення оплати за покупку, види грошових одиниць. Модальні дієслова 

для висловлення поради, пропозиції, необхідності, заборони. 

3.4. Телебачення та його роль у продажі товарів. Модальні дієслова для 

висловлення поради, пропозиції, необхідності, заборони. 



3.5. Торгівельні навички. Модальні дієслова для висловлення поради, 

пропозиції, необхідності, заборони. 

3.6. Ділові переговори для здійснення продажу товарів. Модальні дієслова для 

висловлення поради, пропозиції, необхідності, заборони. 

3.7. Ввічливі форми відмови. Модальні дієслова для висловлення поради, 

пропозиції, необхідності, заборони.  

 

Змістовий модуль 3. Поняття про корпоративну етику 

Тема 4. Професійна діяльність та вирішення поточних проблем 

4.1. Внесення пропозицій та ідей. Минулий неозначений та минулий тривалий 

час. 

4.2. Ділова нарада. Минулий неозначений та минулий тривалий час. 

4.3. Виступ на нараді. Минулий неозначений та минулий тривалий час. 

4.4. Участь в обговоренні пропозицій та проблем. Теперішній доконаний час. 

4.5. Стресові ситуації на робочому місці та шляхи їх подолання. Теперішній 

доконаний час.  

 

Тема 5. Корпоративне дозвілля 

5.1. Види розваг для ділових партнерів. Фразові дієслова 

5.2. Діловий обід. Їжа та напої. Фразові дієслова 

5.3. Похід в ресторан. Фразові дієслова 

5.4. Корпоративні заходи. Фразові дієслова 

5.5. Спілкування: привітання, знайомство, прийняття або відхилення пропозиції, 

з’ясування деталей, відповідь на запитання, подяка. Фразові дієслова.  

 

Змістовий модуль 4. Презентація продукції на ринку 

Тема 6. Міжнародна торгівля та маркетинг 

6.1. Поняття про маркетинг. Побудова запитальних речень. 

6.2. Базові складові маркетингу: продукція, ціна, просування продукції, місце 

реалізації. Побудова запитальних речень. 

6.3. Відомі світові бренди. Побудова запитальних речень. 

6.4. Обмін інформацією по телефону. Побудова запитальних речень. 

 

Тема 7. Товари 

7.1. Види товарів. Пасивний стан дієслів. 

7.2. Опис товарів. Пасивний стан дієслів. 

7.3. Впровадження нових товарів на ринок. Ступені порівняння прикметників. 

7.4. Презентація нових товарів. Ступені порівняння прикметників. 

 

Змістовий модуль 5. Поняття про підприємницьку діяльність 

Тема 8. Підприємницька діяльність 

8.1. Умови початку підприємницької діяльності. Підрядні речення часу. 

8.2. Державні та приватні підприємства. Підрядні речення часу. 



8.3. Економічні терміни, що використовуються в підприємницькій діяльності. 

Підрядні речення часу. 

8.4. Робота з цифрами: дроби, десяткові дроби, проценти, валюти. Підрядні 

речення часу.  

Тема 9. Планування 

9.1. Методи планування. Граматичні форми для вираження дій в майбутньому. 

9.2. Важливість планування. Граматичні форми для вираження дій в 

майбутньому. 

9.3. Переривання виступу на нараді. Граматичні форми для вираження дій в 

майбутньому. 

Тема 10. Менеджмент 

10.1. Види діяльності керівника підприємства. Непряма мова. 

10.2. Якості гарного та поганого керівника. Непряма мова. 

10.3. Управління персоналом. Непряма мова. 

10.4. Культура спілкування між працівниками підприємства. Умовні речення. 

10.5. Подолання конфліктних ситуацій. Умовні речення.  

 

10. Рекомендована література 

1. Богацький І. С., Дюканова Н. М. Бізнес-курс англійської мови / І. С. Богацький, 

Н. М. Дюканова. – Києв : ТОВ «ВП Логос», 2005. – 352 с. 

2. Тучина Н. В., Меркулова Т. К., Кузьміна В. С. Speak English with Pleasure / Н. В. 

Тучина, Т. К. Меркулова, В. С. Кузьміна. – Харків : Торсінг, 2001. – 288 с. 

3. Черноватий Л. М., Карабан В. І. Практична граматика англійської мови з 

вправами: Посібник для студентів вищих закладів освіти / Л. М. Черноватий, 

В. І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 568 с. 

4. D. Cotton, D. Falsey, S. Kent. Market Leader Business English Course Book Pre-

Intermediate /  D. Cotton, D. Falsey, S. Kent. – England : Pearson Education Limited, 

2012. – 175 p. 

5. P. Emmerson. (2008) Business Grammar Builder. MacMillan, 274 p. 

6. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza. Career Paths: Hotel & Catering. 

Express Publishing, 2011, p.120 

7. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza. Career Paths: Food. Express 

Publishing, 2011, p.120 

8. L. Gutjahr, S. Mahoney English for sales and purchasing. Express series. – New 

York : Oxford university press, 2009. – 80 p. 

9. Spenser Gateway B2. Student’s book. London : Macmillan, 2012. – 169 p. 

10. G. Tullis, T. Trappe. New Insights into business English. – England : Longman, 

2004 - 175 p. 

  



ФІЛОСОФІЯ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – увести студентів у сферу 

формування, функціонування і розвитку духовного  виробництва, що продукує 

знання з основних проблем буття, мислення і пізнання; допомогти студентам 

самовизначитися в особистих світоглядних позиціях, сформувати соціально-

філософську свідомість. 
 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

коротку історію розвитку світової філософської думки і філософської думки 

в Україні; 

предмет, структуру, мету й завдання філософії, як типу світогляду; 

специфіки національно-регіональних особливостей філософської думки 

України; 

онтологічні, гносеологічні методологічні й соціальні проблеми 

філософського знання; 

основні функції філософії і її роль у соціумі. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні та спеціальні методи філософії при 

здійсненні наукових досліджень; 

уміння спеціальні філософські терміни та поняття. 

 

формування суджень: 

здатність охарактеризувати основні особливості історичних етапів 

філософії; 

здатність визначити та надавати характеристику різноманітним галузям 

філософського знання;  

здатність обґрунтувати та визначити особливості гуманітарного вивчення.  

 

3. Дисципліна за вибором студента (обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; виконання вправ, задач; виконання 

індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

 



6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 2 Спеціальність:  
076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 1-й 1-й 

Лекції: 

52 год. 8 -год 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

13 год. 6 -год 

Лабораторні: 

Загальна кількість годин 

- 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 85 год. 136-год 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 9 
Вид контролю: 

 екзамен 

 

8. Викладач  

Ніколенко К. В.,  ст. викл. 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

Модуль №1. Загально-філософське розуміння світу. 

1.1. Філософія, коло її проблем. 

1.1.1. Уявлення про світогляд. 

1.1.2. Предмет філософії. 

1.1.3. Функції філософії. 

 

1.2. Історичні типи філософії. 

1.2.1. Філософія Античності та Середньовіччя. 

1.2.2. Філософія епохи Відродження та Нового Часу. 



1.2.3. Німецька класична філософія. 

 

1.3. Філософська думка в Україні. 

1.3.1. Філософія Київської Русі. 

1.3.2. Філософія України у 15-18 ст. 

1.3.3. Філософія 19-21 століть. 

 

1.4. Основні філософські концепції сучасності. 

1.4.1. Філософія позитивізму. 

1.4.2. Сучасні антропологічні школи філософії. 

1.4.3. Філософія марксизму. 

 

1.5. Філософське розуміння світу: буття, матерія. 

1.5.1. Поняття про онтологію в філософії. 

1.5.2. Матеріальна єдність світу. 

1.5.3. Атрибути матерії. 

 

1.6. Філософське розуміння свідомості 

1.6.1. Свідомість в історії філософії. 

1.6.2. Походження свідомості. 

1.6.3. Свідомість та мова. 

 

1.7. Суспільна свідомість та  її структура 

1.7.1. Об’єктивне та суб’єктивне буття. 

1.7.2. Аспекти існування суспільної свідомості. 

1.7.3. Форми суспільної свідомості. 

 



Модуль №2. Прикладна філософія. 

2.1. Філософія  пізнання. 

2.1.1. Пізнання як філософська проблема. 

2.1.2. Чуттєве та раціональне пізнання та їх форми. 

2.1.3. Проблема істини в філософії та науці. 

 

2.2. Філософія наукового пізнання. 

2.2.1 Специфіка наукового пізнання. 

2.2.2. Співвідношення емпіричного та теоретичного знання. 

2.2.3.Форми та методи наукового пізнання. 

 

2.3. Діалектика, її альтернативи,  основні закони й категорії. 

2.3.1. Діалектика та її альтернативи. 

2.3.2. Принципи та закони діалектики. 

2.3.3. Найважливіші категорії діалектики. 

 

2.4. Природа  як  предмет філософського аналізу. 

2.4.1. Поняття природи та суспільства. 

2.4.2. Проблеми взаємозв’язку природи та суспільства. 

2.4.3. Екологічна криза та шляхи виходу з неї. 

2.5.Суспільство, як розвиваюча система. 

2.5.1. Суспільство як підсистема об’єктивної реальності. 

2.5.2. Проблема побудови теоретичної моделі суспільства. 

2.5.3.Соціальне пізнання та його специфіка. 

 

2.6.Особистість і суспільство. 

2.6.1.Особистість її основні ознаки. 

2.6.2.Співвідношення свободи, необхідності та випадковості. 

2.6.3. Соціальні ролі особистості. 

 

2.5. Культура й цивілізація. 



2.5.1.Поняття культури та цивілізації. 

2.5.2.Закономірності культурно-історичного процесу. 

2.5.3.Науково-технічний прогрес та розвиток культури. 

 

2.6. Соціальне прогнозування. Глобальні проблеми сучасності. 

2.6.1.Поняття соціального прогнозування. 

2.6.2. Глобальні проблеми сучасності. 

2.6.3.Перспективи соціального розвитку. 

 

10. Рекомендована література   

1. Бичко А. К., Бичко І.В., Табачковский В.Г.  Історія  філософії. – К.,  2012.- 593 

с. 

2. Буслинський В.А. Історія філософії. – Львів, 2010.- 442 с. 

3. Горський В.С. Історія української філософіі. – К., 2013. – 282  с.  
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СОЦІОЛОГІЯ І ПОЛІТОЛОГІЯ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати погляди 

студентів на суспільство та його складові, навчити студентів самостійно 

аналізувати політичні події, допомогти їм самовизначитися у особистих 

світоглядних позиціях, сформувати політичну свідомість, своє відношення до 

сучасних політичних процесів, підвищити рівень політичної культури 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

формування у студентів глибокого розуміння соціальних законів та 

закономірностей; 

вивчення принципів і змісту явищ і процесів соціального буття; 

характеризувати соціологічний підхід до культури, освіти праці й управління; 

вміння пояснювати появу феномена особистості, чинники, що сприяють 

формуванню особистості, механізми соціалізації;  

сутність, зміст та діалектику розвитку політики і влади; розпізнавати різні 

види владних відносин, специфіку політики та політичної влади, їх сутність, в 

структуру, ознаки та функції;  

орієнтуватись у проблемах поділу влади, формах державного устрою та 

формах державного правління; розпізнавати прояви прямої та представницької 

демократії;  

орієнтуватись у ідеологіях різних політичних партій і лідерів; відстоювати 

принципи громадянського суспільства та правової держави;  

орієнтуватись у міжнародному політичному житті. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти охарактеризувати соціологічний підхід до культури, освіти праці й 

управління; 

пояснювати появу феномена особистості, чинники, що сприяють 

формуванню особистості, механізми соціалізації; 

засвоїти визначення поняття ―соціальний процес‖, виділення основних 

видів процесів: диференціації, інтеграції, мобільності, соціального конфлікту; 



   аналізувати конкретні процеси, особливо, зміни міграційних потоків, 

формування нових економічних та політичних структур, зміни в системі 

цінностей та інше 

формування суджень: 

 здатність об’єктивного сприйняття політичних процесів,   

вміння розібратися у перепетіях політичного життя,  

формування свого світогляду студентів,  

вміння відстоювати свою політичну позицію, чітко розуміти свої 

громадянські права, свободи і обов’язки,  

робити посильний внесок у гармонізацію людських, міжнаціональних, між 

партійних відносин 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов`язкова). 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

Українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань  07 «Управління 

та адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Спеціальність 076 

"Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" 

Модулів - 2  Рік підготовки: 

Змістових модулів - 4 1 - 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання: 

- 
Семестр 

Загальна кількість годин - 

150 

2-й - 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

Ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень): 

60 год. - 

Практичні, семінарські 



аудиторних - 4 

самостійної роботи 

студента - 6 

бакалавр 15 - 

Лабораторні 

 год. - 

Самостійна робота 

75 год. - 

Індивідуальні завдання: - 

Вид контролю: екзамен 

 

8.Викладач 

Халілова-Чуваєва Ю.О.., к.політології., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.  

1. . Основи загальної соціології. 

1. Тема 1. Соціологія як наука.  

1.1.Сутність і зміст соціології; об’єкт і предмет соціології, структура і функції 

соціології;  

1.2. «соціальне» як інтегративна категорія соціології;  

1.3. соціологія в системі гуманітарних наук. 

2. Основні етапи становлення і розвитку соціології,  

2.1. протосоціологічний етап розвитку соціологічної думки (від давнини до 

початку XIX століття);  

2.2. класичний етап розвитку соціології як науки; позитивістський напрямок 

соціології (О. Конт, Г. Спенсер); вклад Е. Дюркгейма у розвиток соціології; 

розуміюча соціологія М. Вебера; формальна соціологія (Зіммель, Тьонніс). 

Сучасні соціологічні теорії. Інтегративна парадигма П. Сорокина.  

2.3. Розвиток соціологічної думки в Україні з 80-х рр. ХІХ століття. 

3. Соціологія суспільства.  

3.1. Поняття, ознаки суспільства, теорії виникнення суспільства. Системний 

підхід як спосіб пізнання суспільства. Відмінності функціоналізму та 

детермінізму як концептуальних підходів до вивчення суспільства. Сутність 

конфліктного підходу.  

3.2. Типологізація суспільств. Динаміка суспільства: соціальний прогрес і регрес.  

3.3. Модернізація: сутність та види. 

 

4. Соціологія соціальної структури суспільства. 

4.1. Соціальна структура: поняття, елементи та їх характеристика. Макро- та 

мікроструктура суспільства.  

4.2. Соціальна стратифікація: сутність, природа. Теорії соціальної стратифікації. 

Історичні типи соціальної стратифікації: рабство, касти, стани, класи. Проблеми 

стратифікації українського суспільства.  



4.3. Сутність соціальної мобільності та іі види. Роль середнього класу у 

стабілізації соціальної структури суспільства. проблема формування середнього 

класу в українському суспільстві. 

5. Соціальні структури та організації. 

5.1. Сутність та ознаки соціальних інститутів. Інституалізація як процес. 

Основні принципи функціонування інститутів. Прояви функціональності та 

дисфункціональності соціальних інститутів.  

5.2. Види соціальних інститутів. Формальне та неформальне організаційне 

підґрунтя інститутів.  

5.3. Поняття, ознаки и види соціальних організацій. Взаємозв’язок 

формальної структури організації з неформальною. 

  Змістовий модуль 2. Спеціальні соціологічні теорії. 

6. Соціологія культури 

6.1. Культура як предмет соціологічного дослідження. Багатогранність поняття 

«культура».  

6.2. Структура культури та її елементи.  

6.3. Форми культури: масова культура, елітарна культура, народна культура, 

субкультурний та контркультурний  осередок. Культурна динаміка. 

 

7. Соціологія особистості. 

7.1. Поняття «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність» в соціології. 

Діалектико-логічний та формально логічний підходи до розуміння поняття 

«особистість». Теорії особистості в соціології: рольова теорія особистості, 

статусна теорія, теорія дзеркального «Я» та ін.  

7.2. Соціалізація людини: сутність, етапи, механізми, агенти. Формування 

особистості у процесі соціалізації.  

7.3. Девіантна поведінка та соціальний контроль. Теорії девіації.  
 

8. Соціологія родини 

8.1. Сутність родини та шлюбу. Макросоціологічний та мікросоціологічний аналіз 

сім`ї. Функції родини як малої соціальної групи та соціального інституту.  

8.2. Структура родини. Історичні форми та типи родини й шлюбу.  

8.3. Проблеми оптимізації сімейно-шлюбних відносин. Тенденції та перспективи 

родинно-шлюбних відносин. 

 

9. Методика проведення соціологічних досліджень. 

9.1. Соціологічні дослідження: їх практичне та наукове значення, поняття, види.  

9.2. Програма соціологічних досліджень, її структура. Вимоги до складання 

програми. Етапи проведення соціологічних досліджень.  



9.3. Методи збору та соціологічної інформації: опитування, спостереження, 

експеримент. метод аналізу документів, метод вибірки. Способи обробки 

отриманих даних.  

 

 

Модуль 2 

 

 

Змістовий модуль 1.  

1. Предмет політології, історія її становлення і розвитку. 

1. Політологія як наука. 

1.1Поняття, об’єкт та предмет політології.  

1.2Структура та функції політології.  

1.3Місце політології в системі соціальних наук та її зв’язки з ними. 

2. Історія політичної думки. 

2.1. Політична думка Стародавнього Сходу. Політичні доктрини античності. 

Платон і Арістотель.  

2.2Християнська політична думка. Аврелій Августин і Фома Аквінський. 

Світська політична думка епохи відродження. Н.Макіавеллі. 

2.3. Політичні мислителі Нового часу про суспільство, державу, право, суть 

і цілі політичної діяльності. Зародження суспільно-політичних течій в кінці 

ХУ111 – ХІХ століттях.  

3. Класичні та сучасні світові політичні течії 

3.1. Поняття „політична течія‖ як цілеспрямована політична діяльність певних 

політичних сил, які об’єднані в організаційні структури і мають історично 

сформовану систему політичних поглядів. 

3.2. Основні політичні течії: лібералізм, неолібералізм, консерватизм, 

неоконсерватизм, соціалізм, комунізм, соціал-демократизм, анархізм, 

націоналізм, клерикалізм, фашизм. 

4. Політика як соціальне явище. 

4.1. Політика як суспільне явище. Виникнення і природа політики, 

різноманітність підходів до її визначення.  

4.2. Властивості, структура, функції політики, її взаємодія з іншими 

сферами життя. Політика як мистецтво можливого. Суб’єкти та об’єкти політики.  



4.3.Поняття, типологія і форми політичної діяльності. Депутатська 

діяльність. Етичні засади політики. Політичний маркетинг. Політичний 

менеджмент. 

 

5. Політична влада. 

5.1. Поняття і суть влади.  

5.2.Ресурси влади і їх типологія. Характеристики політичної влади. Принцип 

розподілу влади. Основні умови ефективної реалізації влади.     

5.3.Поняття і типи легітимності влади. Концептуальні моделі організації влади у 

сучасному суспільстві (теорія політичної модернізації, меритократії, всесвітнього 

суспільства). 

Змістовий модуль 2.  

Політична система суспільства та політичні процеси. 

6. Держава у політичній системі суспільства. 

6.1.Поняття політичної системи, її структура, механізм функціонування. Типи 

політичних систем. Представницький тип політичної системи, модерністський і 

постмодерністський. Функції політичної системи. Політична система України.  

6.2.Походження, сутність та ознаки держави. Класовий та позакласовий, загально 

цивілізаційний підходи до аналізу сутності і походження держави, її призначення 

і функції.  

6.3.Держава і громадянське суспільство. Поняття і ознаки правової держави. 

Форми державного устрою: унітарна, федеративна, конфедеративні, їх ознаки, 

переваги, недоліки. 

7. Політичні режими. 

7.1.Поняття політичного режиму. Критерії типології політичних режимів.  

7.2.Демократичний політичний режим і його різновиди.  

7.3.Тоталітаризм як тип політичного режиму. Витоки і передумови тоталітиризму. 

Різновиди тоталітарних режимів. Авторитаризм та його характерні риси. 

Реформаторські можливості авторитаризму. Політичний режим сучасної України. 

8. Політичні партії, суспільні організації і масові рухи. 

8.1. Передумови виникнення і еволюції партій сучасного типу. Сутність і родові 

ознаки політичних партій. Функції партій і їх роль в політичному процесі. 

Типологія політичних партій.  

8..2. Партійні системи та їх різновиди. Взаємозв’язок між партійними та 

виборчими системами. Партійна система України.  

8.3. Суспільні організації (групи інтересів): поняття, функції, типологія. Масові 

громадсько-політичні  рухи і їх роль у сучасному суспільстві. 



9. Особа і політика. 

9.1.Особа як суб’єкт політики. Свобода особи і держава.  

9.2.Політична соціалізація особи: сутність, етапи, механізми та агенти. Політична 

поведінка і рівні політичної активності.  

9.3.Політичне лідерство. Природа політичного лідерства. Теорія рис. Ситуаційна 

концепція. Теорія конституентів. Типи лідерства. Функції лідера. Культ особи. 

Тенденції розвитку політичного лідерства в Україні 

 

10..Політична культура суспільства. 

10.1. Політична культура як соціальний феномен. Поняття і структура політичної 

культури. Культура функціонування політичних структур. Культура політичної 

свідомості. Культура політичних відносин. Культура політичної діяльності.  

10.2. Типологія політичної культури. Призначення і функції політичної культури: 

ідентифікації, орієнтації, адаптації, соціалізації, інтеграції, комунікації.  

10.3.Політична культура сучасного українського суспільства. Освоєння 

історичного минулого українського народу, подолання стереотипів тоталітарного 

мислення, меншовартості. 

 

11. Політичні конфлікти. 

11.1.Політичні інтереси і суперечності як передумова виникнення конфлікту. 

Причини виникнення політичних конфліктів. Типологія політичних конфліктів. 

Конструктивні і деструктивні конфлікти. Риси й умови політичної стабільності. 

Динамічна і стагнаційна стабільність. Шляхи стабілізації: соціальне 

маневрування, політичне маневрування, політичне маніпулювання, інтеграція 

контр еліти в політичну систему, послаблення опозиції, силовий тиск.  

11.2.Етапи протікання конфлікту.  

11.3.Шляхи врегулювання конфліктів (уникнення конфлікту, відкладення 

конфлікту, посередництво, арбітраж, переговори, компроміс, консенсус), зняття 

напруженості та відновлення стабільності. 

 

12.Міжнародні відносини та зовнішня політика держави. 

12.1.Сутність і основні концепції зовнішньої політики. Проблема співвідношення 

зовнішньої і внутрішньої політики. Суб’єкти зовнішньополітичної діяльності. 

Національний інтерес – стрижень зовнішньої політики держави. Загальнолюдські 

і національні інтереси в зовнішній політиці. Форми та засоби здійснення 

зовнішньої політики. Типологія війн.  

12.2.Поняття та рівні міжнародних відносин. Етапи розвитку міжнародних 

відносин. Принципи міжнародного права. Глибокі зміни в системі міжнародних 

відносин у 90-ті роки Цілісність і суперечливість світу і філософія виживання. 

Загроза кризи цивілізації і політичні аспекти глобальних проблем.  

12.3. Зовнішня політика суверенної України та проблеми її входження в 

міжнародні структури. 
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ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

 

Мета викладання навчальної дисципліни: на основі теоретичних 

досліджень про особливості функціонування української мови у діловій, науковій 

та виробничо-професійній сфері сформувати знання і вміння, які дозволять 

грамотно складати, редагувати й перекладати професійні тексти, виробити 

навички нормативного володіння усною і писемною формами ділового мовлення 

з метою реалізації фахових комунікативних завдань. 

2. Перелік професійних компетенцій, яких повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

правила використання різних мовних засобів відповідно до комунікативних 

намірів; прийоми висловлення думки для успішного розв’язання проблем і 

завдань у професійній діяльності; особливості сприйняття, відтворення, 

редагування текстів офіційно-ділового й наукового стилів; 

норми сучасної української літературної мови та способи їх реалізації в 

комунікативній діяльності; 

роль стилів мови у сучасному суспільстві й вимоги до культури 

професійного спілкування; 

особливості фонетичної, графічної, граматичної і лексичної систем 

української мови; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміти складати документи різних видів,  

уміти сприймати, розуміти, перекладати та створювати наукові тексти 

професійного спрямування,  

уміти підготувати доповідь, виступ, складати план, конспект, реферат тощо, 

робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;  

уміти послуговуватися лексикографічними джерелами та іншою 

допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного 

вдосконалення мовної культури. 

 

формування суджень: 

здатність оцінити орфографічну, лексичну, граматичну та стилістичну 

нормативність фахового тексту та окремих його одиниць; 

здатність сформулювати власне судження щодо глибинних процесів та 

явищ у мові і мовній політиці; 

здатність оцінити рівень мовної компетенції  – власної та інших учасників 

комунікативного процесу; 

        здатність сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо вдосконалення і 

коректування письмових текстів та різних видів усного публічного мовлення;  



        здатність обґрунтувати механізми ефективного досягнення комунікативної 

мети за допомогою вербальних і невербальних засобів спілкування.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчально закладу (обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; виступ із доповіддю, повідомленням; 

захист рефератів; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального 

завдання (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

Українська 

7.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 5 

 

 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 
Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу 

Спеціальність: 

Спеціальність 076 

"Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 
 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

 

Семестр 

Загальна кількість годин: 

150 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 5/5 

самостійної роботи 

студента - 75 

 

Ступінь: 

―Бакалавр‖ 

 

 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

60 год. 12 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

90 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання: - год. 

Вид контролю: екзамен 

8. Викладач 

Шапран Д.П., к.філол.н., доцент. 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 



Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи ділового 

спілкування. 

Тема 1. Державна мова – мова ділового спілкування. Основи культури 

ділової української мови. 

1.1. Предмет і завдання курсу «Ділова українська мова».  

1.2. Поняття «мовна система», «мовна норма», «форми національної 

мови». Функції мови.  

1.3. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.  

1.4. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності. 

1.5.  Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування. 

Основні ознаки функціональних стилів. Мова професійного спілкування як 

функціональний різновид української літературної мови. Професійна сфера як 

інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. 

1.6. Найтиповіші граматичні, стилістичні та лексичні помилки, що 

зустрічаються у ділових текстах.  

1.7. Лексичні засоби української мови з погляду походження та вживання. 

Фразеологія як підсистема лексичної системи мови. 

1.8.  Правопис слів іншомовного походження.  

1.9. М’який знак, апостроф у словах слов’янського походження. 

1.10.  Чергування голосних і приголосних звуків.  

1.11. Правопис префіксів, суфіксів, подвоєння та подовження приголосних. 

Зміни приголосних.  

1.12. Правопис та відмінювання прізвищ слов’янського походження. 

1.13.  Правопис та відмінювання імен та по батькові. 

 

Тема 2. Ділові папери як засіб писемної комунікації.  

2.1. Класифікація документів. Національний стандарт України. Вимоги до 

змісту та розташування реквізитів. 

2.2. Резюме. Автобіографія.  

2.3. Характеристика.  

2.4. Етикет ділового листування. Класифікація листів. Реквізити листа та їх 

оформлення. Рекомендаційний лист. Лист-подяка. Лист-прохання.  

2.5.Заява. Види заяв.  

2.6. Довідка. Службова записка.  

2.7. Протокол. Витяг з протоколу.  



2.8. Граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних намірів 

текстів офіційно-ділової та професійної сфери спілкування. Вживання 

прийменникових лексико-синтаксичних конструкцій ділового стилю. 

 

Тема 3. Спілкування як інструмент професійної діяльності.  

3.1. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види і форми 

спілкування. Інтернет-спілкування.  

3.2. Гендерні аспекти спілкування.  

3.3. Невербальні засоби спілкування.  

3.4. Поняття ділового спілкування. Мовна, мовленнєва, комунікативна 

професійна компетенція.  

3.5. Комунікативні ознаки культури мовлення.  

3.6. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма етикетних 

мовних формул.  

3.7. Форми колективного обговорення професійних проблем.  

3.8. Основні види публічних виступів. Риторика і мистецтво презентації.  
 

Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова професійної діяльності  

 

Тема 4. Українська термінологія в професійному спілкуванні 

4.1. Історія і сучасні проблеми української термінології.  

4.2. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Термін та його 

ознаки. Термінологія як система. Термінологія обраного фаху.  

4.3. Способи творення термінів.  

4.4. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські 

електронні термінологічні словники. 

 

Тема 5. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні  

5.1. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.  

5.2. Науковий текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності. 

Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні 

засоби наукового стилю.  

5.3. Аналіз фонетико-орфографічних особливостей наукових текстів.  

 

Тема 6. Оформлювання результатів наукової діяльності.  
6.1. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. 

6.2. Анотування і реферування наукових текстів. 

6.3. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання 

посилань.  

6.4. Жанри наукових текстів (реферат, стаття, курсова, бакалаврська роботи, 

рецензія, відгук).  

6.5. Науковий етикет.  

6.7. Форми і види перекладу.  

6.8. Типові помилки у змісті й будові наукових висловлювань. 

 



10.Рекомендована література 

 

1. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування /  

А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ БАО, 2010. – 480 с. 

2. Мацнєва Є.А. Мовне оформлення документів. Навчальний посібник для 

усіх спеціальностей заочної форми навчання / Є.А.Мацнєва. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2011. – 104 с. 

3. Кобзар І.М. Українська мова (за проф. спрямуванням). Метод. рек. для 

підготовки та написання реферату / І.М.Кобзар. – Донецьк: ДонНУЕТ, 

2012. – 27 с. 

4. Конспект лекцій з «Ділової української мови» для студентів усіх 

спеціальностей. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 130 с. 

5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С.В. 

Шевчук, І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2011. – 696 с. 

6. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; 

Ін-т української мови – стереотип. вид. – К: Наукова думка, 2003. – 240 с. 

7. Шапран Д.П. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні 

вказівки для підготовки до практичних занять. – Донецьк: ДонНУЕТ, 

2014. – 40 с. 

8. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. / Ф.С. Бацевич. – 

К. : ВЦ «Академія», 2004.  

9. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, 

Довідник з культури мови.  / За ред. С.Я.Єярмоленко. – К.:Вища школа, 2005. 

– 399 с. 

10.  Загнітко А.П. Словник-довідник маркетингової термінології: навч.-

довід. вид. для студ. екон. спец. усіх форм навчання / А.П. Загнітко, 

Д.П. Шапран, І.Х. Баширов. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 160 с. 

  



ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування ґрунтовних 

знань про економічну систему суспільства, законів її функціонування і розвитку 

для розуміння чинників зародження, утворення і напрямів розвитку сучасних 

соціально-економічних систем, їх спроможності задовольнити потреби людей. 
 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних економічних законів, категорій й понять; 

методологічних основ розвитку економічних систем; 

загальнотеоретичних закономірностей: формування сучасних моделей 

розвитку економічних систем, трансформації відносин власності, сучасного 

розвитку товарно-грошових відносин; 

закономірностей функціонування галузевих капіталів; 

основних видів державної політики (її методів та інструментів) й сучасних 

міжнародних економічних відносин. 

 

застосування знань і розумінь: 
вміння аналізувати економічні явища та процеси, які відбуваються на 

різних рівнях економічної системи суспільства; 

вміння вивчати та оцінювати стан соціально-економічних відносин на 

підприємстві, в окремій галузі, на рівні суспільства; 

вміння визначити істотні риси основних соціально-економічних систем та 

напрями їх еволюції, порівнювати та об’єктивно оцінювати різні системи 

соціально-економічних відносин, моделі розвитку економічних систем, їх 

переваги та недоліки; 

вміння аналізувати соціально-економічні наслідки урядових рішень, що 

впроваджуються в життя; 

 

формування суджень: 
здатність науково обґрунтувати загальні основи та пояснювати явища і 

процеси економічного життя суспільства; 

здатність з’ясувати методологічні основи механізму дії економічних 

законів та механізму їх застосування у господарській діяльності; 

здатність застосовувати політекономічні знання у виробленні шляхів 

формування, трансформації і розвитку соціально-орієнтованої сталої 

економічної системи суспільства. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов`язкова). 
 

 



4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань,  

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання  

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 
українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 
Галузь знань: 

 07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність" 
 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 1-й 1-й 

Лекції: 

52 год. 8 год. 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання 

- 

Ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента –6.5 

 85год. 136год. 

  Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач  

Фоміна О. О. к.е.н., доцент 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні засади теорії економічного розвитку 

суспільства. 



 

 
течії. 

 

 

 

 

праці 

Тема 1. Предмет і метод політичної економії 

1.1. Історія виникнення і розвитку політичної економії. Основні школи    і 
 

1.2. Предмет і функції політичної економії. 
1.3. Основні методи дослідження соціально-економічного процесу. 

 

Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і   характер 

 

2.1. Виробництво як процес суспільної праці. 
2.2. Фактори  виробництва.  Проблема  оптимальної  комбінації  факторів 

виробництва, виробнича функція, крива виробничих можливостей. 
2.3. Зміни у змісті і характері праці. 

2.4. Економічна ефективність і її показники. 

 

Тема 3. Економічні потреби та інтереси 

3.1. Сутність потреб і їх класифікація. 

3.2. Економічний закон зростання потреб. 

3.3. Економічні інтереси, їх класифікація та взаємодія. 
3.4. Мотиви та стимули ефективного господарювання. 

 

Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна 

система і закони її розвитку 

4.1. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного 

розвитку 

4.2. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. 

Типи економічних систем. 

4.3. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі. 
4.4. Реформування відносин власності. 

 

Тема 5. Товарна форми організації суспільного виробництва. Товар і 

гроші 

5.1. Форми організації суспільного виробництва. 
5.2. Товар і його властивості. Альтернативні теорії вартості. 

5.3. Функції грошей та їхня еволюція. 
5.4. Закони розвитку товарного виробництва. 

 

Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана 

праця і заробітна плата 
6.1. Капітал як економічна категорія товарного виробництва 

6.2. Перетворення грошей в капітал.  Первісне нагромадження капіталу. 
6.3. Кругооборот і оборот промислового капіталу. Нагромадження 

капіталу. 



6.4. Соціально-економічна природа заробітної плати, її форми і системи. 

 

Тема 7. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. 
Форми прибутку, процент і рента 

7.1. Позичковий капітал і позичковий процент 

7.2. Земельна рента, її сутність, види і механізм. 
7.3. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі. 

 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи ринкової економіки. 

 

Тема 8. Ринок: сутність, функції. Моделі ринків. Конкуренція та 

ціноутворення 
8.1. Ринок як форма організації суспільного виробництва. 

8.2. Механізм функціонування ринку. 

8.3. Інфраструктура ринку. 

8.4. Конкуренція і моделі ринків. 

 

Тема 9. Домогосподарство в системі економічних відносин 

9.1. Домогосподарства як суб’єкт регульованих ринкових відносин. 
9.2. Доходи та витрати домогосподарств. 

 

Тема 10. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток 

10.1. Сутність підприємництва та умови його існування. Організаційно- 

правові форми підприємництва 
10.2. Підприємство як суб’єкт економічної системи. 

10/3. Витрати виробництва, їхня сутність та класифікація. 

10.4. Прибуток та теорії прибутку. 

 

Тема 11. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні 

форми 
11.1. Зміст, види та пропорції суспільного відтворення. 

11.2. Теоретичні моделі суспільного відтворення 
11.3. Суспільний продукт і його форми 

 

Тема 12. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили 

та їх регулювання державою 
12.1 Економічне зростання та економічний розвиток. 

12.2. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання. 
12.3. Сутність і форми зайнятості. 

12.4. Розширене відтворення робочої сили та вплив на нього держави. 

 

Тема 13. Господарський механізм та економічні функції держави 



13.1.Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 

13.2. Напрями і функції державного регулювання. 

 

Тема 14. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку 

перехідних економік 
14.1. Сутність і закономірності еволюційного переходу економічної 

системи до наступного типу. 

14.2. Перехідні системи: зміст і основні риси. 
14.3. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової 

економіки. 

14.4. Формування інституційних та економічних умов переходу країн до 

нової системи господарювання. 

 

Тема 15. Суть і структура світового господарства. Економічні аспекти 

глобальних проблем 
15.1. Світове господарство і його структура 

15.2. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки. 

15.3. Форми міжнародних економічних відносин 

15.4. Причини виникнення і сутність глобальних проблем. 
15.5. Взаємопов’язаність і передумови вирішення глобальних проблем. 

10.Рекомендована література  

1. Андрусь О. І. Економічна теорія: практикум. Інтерактивні методи в 

модульному навчанні : навч. посіб. / О. І. Андрусь. – К. : КНТ, 2008. – 480 с. 

2. Бєляєв О. О.   Політична   економія   :    навч.    посіб.    /    О. О. Бєляєв,   

А. С. Бебело. – К. : КНЕУ, 2001. – 328 с. 

3. Білецька Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. 

Макроекономіка : Навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький. В. І. Савич. – К. 

: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с. 
4. Башнянин Г. І. Політична економія. Загальна економічна теорія. 

Спеціальна економічна теорія : підруч. / Г. І. Башнянин, П. Ю. Лазур, В. С. 

Медведєв. – К. : Ніка-Центр Ельга, 2000. – 526 с. 

5. Борисов Е. Ф. Экономика : учеб. пособие. / Борисов Е. Ф. – М. : 

Юридическая фирма «Контракт» : ИНФРА-М, 2012. – 256 с. 

6. Горожанкіна М. Є. Основи економічної теорії: політична економія: навч. 

посіб. / М. Є. Горожанкіна, В. В. Капильцова, В. В. Приходько. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2013. – 628 с. 

7. Гукасьян Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы : учеб. пособие 
/ Г. М. Гукасьян. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 224 с. 



8. Мочерний С. В. Політекономія : підруч. / С. В. Мочерний. – 2-ге вид., 

випр. – К. : Вікар, 2005. – 386 с. 

9. Основи економічної теорії  :  навч.  посіб./  за  ред.  Козака Ю. Г.,  

Шаповал С. С. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. 

10. Політична економія : підручник / наук. редактор Л. І. Дмитриченко. – 

Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 712 с. 
 
 

  



ВИЩА МАТЕМАТИКА  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова торгівля» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

майбутніх спеціалістів базових математичних знань для розв’язування задач у 

професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного 

формулювання виробничих задач.  

Завдання – надання студентам знань з основних розділів вищої 

математики: означень, теорем, правил; доведення основних теорем; 

формування початкових умінь самостійно поглиблювати свої знання, 

розвивати логічне мислення; виробити вміння формулювати свої думку, 

формалізувати прикладну задачу і побудувати її математичну модель. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 

знання і розуміння: 

виконання дій над векторами, матрицями, обчислення визначників; 

розв’язування систем лінійних рівнянь; дослідження форм і властивостей 

прямих та площин; 

дослідження функції за допомогою диференціального числення; 

здійснення інтегральних числень; дослідження числових та степеневих 

рядів; 

розв’язування диференціальних рівнянь першого та вищих порядків; 

основні поняття теорії ймовірностей, моделі повторних випробувань; 

основи математичної статистики, елементи дисперсійного аналізу. 

 

застосування знань і розумінь: 
володіти основами математичного апарату, необхідними для 

ефективного вивчення інших дисциплін; 

аналізувати та формулювати постановку задачі з використанням 

математичних та статистичних методів; 

розв’язувати типові задачі в межах вивченого програмного матеріалу; 

використовувати у практичній діяльності набутих знань щодо 

застосування математичних і статистичних методів для дослідження 

професійних задач; 

самостійно працювати з навчально-методичною літературою і 

використовувати необхідні програмні продукти для аналізу і розв’язування 

професійних задач; 

сформулювати  реальну прикладну задачу і побудувати її математичну 

модель на базі набутих математичних знань; 

розв’язувати практичні задачі математичними методами. 



 

формування суджень: 

здатність аналізувати, виділяти головне, робити висновки; 

здатність обґрунтувати висновки; 

здатність проводити оцінки; 

здатність виробляти алгоритми.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу. 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання завдань, задач; публікація 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 

балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

Українська. 

 

  7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування показників Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS –5 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна 

самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Модулів – 1 Спеціальність: 

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

торгівля» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання 
Семестр 

Загальна кількість годин – 150 1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних –4 

самостійної роботи 

студента –7,5 

Ступінь: бакалавр 26 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 8 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

98 год. 136 год. 

Індивідуальні 

завдання: 



0 год. 0 год 

Вид контролю:  

екзамен 

 

8. Викладач 

Фортуна В.В., к.ф.-м. н., доцент 

Бескровний О.А., к.т.н., доцент 

Тернов С.О., к.т.н., с.н.с. 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Вища математика» 

Змістовий модуль I. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. 

Границі функції. Диференціальне числення функції однієї та багатьох 

змінних 

Тема 1. Визначники. Властивості визначників. Елементи теорії матриць. 

1.1. Поняття прямокутної матриці. Види матриць. Дії з ними. 

1.2. Визначники другого та третього порядку 

1.3. Визначники n-го порядку та їх властивості. Розклад визначників за 

елементами рядків та стовпців 

 

Тема 2. Загальна теорія систем лінійних рівнянь. 

2.1. Правило Крамера для розв язування систем лінійних рівнянь. 

2.2. Розв язування систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці. 

2.3. Поняття та знаходження рангу матриці. Умови сумісності й визначеності 

систем n-лінійних рівнянь з m невідомими. 

2.4. Розв язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса. 

2.5. Загальний та частинний розв язок систем лінійних рівнянь. Однорідні 

системи лінійних рівнянь, базисні розв’язки. 

2.6. Приклади економічного застосування. Лінійна модель міжнародної 

торгівлі 

 

Тема 3. Елементи векторної алгебри. Елементи аналітичної геометрії на 

площині і в просторі.  

3.1. Поняття векторів та дії з ними. 

3.2. Скалярний, векторний, мішаний  добутки векторів. 

3.3 Лінійна залежність та незалежність векторів. Базис. Розклад вектора за 

базисом. 

3.4. Пряма лінія на площині. Різні види рівняння прямої 

3.5. Лінії другого порядку 

3.6. Простір товарів. Вектор цін. 

 

Тема 4. Границя числової послідовності, границя функції. 



4.1 Границя послідовності, границя функції. 

4.2. Нескінченно малі та нескінченно великі величини.  

4.2.Основні теореми про границі послідовностей та функцій. 

4.3. Розкриття невизначеностей. Перша та друга визначні границі. 

4.4. Неперервність функції. Розриви функцій. 

4.5. Павутинна модель ринку 

 
Тема 5. Похідна і диференціал функції.  

5.1. Задачі, які приводять до поняття похідної.  

5.2. Похідна,її геометричний, механічний та економічний зміст. Дотична до 

кривої. Правила диференціювання. Похідні основних елементарних функцій. 

5.3. Знаходження похідних різних функцій. 

5.4. Диференціал функції. Інваріантність форми диференціала. Застосування 

диференціала для наближених обчислень. 

5.5. Теореми про диференціювання функції. 

5.6. Застосування похідної в економічних дослідженнях. 

 
Тема 6. Застосування похідної 

6.1.Дослідження функції однієї змінної та побудова її графіку. 

6.2. Знаходження найбільших (найменших) значень функції.  

6.3. Правило Лопіталя. 

6.4. Застосування методів дослідження функції в економіці 

 

 

Тема 7. Похідна і диференціал функції багатьох змінних. 

7.1. Частинні та повний прирости функцій 

7.2. Частинні похідні функцій. Повний диференціал. 

7.3. Похідна за напрямом. Градієнт функції 

7.4. Необхідна і достатня умови екстремуму. 

7.5. Найбільше та найменше значення функцій у замкненій області. 

7.6. Розв язування економічних прикладів. 

 

Змістовий модуль ІІ. Інтегральне числення.  Диференціальні рівняння. 

Ряди 

Тема 8. Первісна. Невизначений інтеграл. Властивості. 

8.1 Первісна функція. Невизначений інтеграл. Таблиця невизначених 

інтегралів 

8.2. Методи інтегрування заміною та частинами. Метод безпосереднього 

інтегрування. 

8.3.Інтегрування раціональних дробів. 

 

Тема 9. Визначений інтеграл. Властивості. Застосування. 

9.1. Означення визначеного інтеграла. Властивості визначеного інтеграла. . 

Визначений інтеграл зі зміною верхньою межею та його похідна. 

9.2. Методи заміни та інтегрування частинами у визначеному інтегралі. 

9 3. Геометричне застосування  визначених інтегралів. 



9 4. Наближені обчислення визначеного інтеграла. 

9 5. Невласні інтеграли. 

9.6. Економічні застосування визначених інтегралів. 
 

Тема 10. Диференціальні рівняння  
10.1. Задачі, що приводять до диференціальних рівнянь. Основні поняття. 

Задача Коші. 

10.2 Диференціальні рівняння І порядку: з відокремлюваними  змінними, 

однорідні, лінійні. Рівняння Бернуллі. 

 

Тема 11. Диференціальні рівняння ІІ і вищих порядків.  

11.1Диференціальні рівняння вищих порядку, що допускають зниження 

порядку. 

12.2 Лінійні диференціальні рівняння другого порадку із сталими 

коефіцієнтами. Загальний та частинний розв язки. 

12.3. Застосування диференціальних рівнянь для моделювання економічних 

процесів. 

 

Тема 12. Числові ряди. 

12.1 Необхідна ознака збіжності. Достатні ознаки збіжності знакододатних 

рядів.  

12.2Числові ряди із знаками, що чергуються. Умовна і абсолютна збіжність. Ї 

 

Тема 13.Степеневі ряди.  
13.1. Теорема Абеля. Радіус збіжності. Область збіжності степеневого ряду 

13.2. Розвинення функції у степеневий ряд. Ряди Тейлора і Маклорена.  

13.3. Застосування рядів у наближенних обчисленнях.. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Фортуна В.В. Вища та прикладна математика/В.В. Фортуна, О.І. 

Бескровний. – Л.: Магнолія 2006, 2013. – 647 с. 

2. Лавріненко Н.М.Фортуна В.В. Математика для економістів (вища 

математика) / Н.М. Лавріненко,  В.В. Фортуна, О.І. Бескровний. – 

Донецьк.: ДонНУЕТ, 2011. – 187 с. 

3. Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи й моделі, приклади й 

задачі: навчальний посібник. – К.: Либідь, 2007.- 720 с. 

4. Васильченко І.П. Вища математика для економістів: підручник / 

І.П. Васильченко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 454 с. 

5. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 1: 

Аналитическая геометрия на плоскости и пространстве: учеб. пособие для 

вузов / И.А. Каплан. – 5-е изд., стер. – Х.: Харьк. ун-т, 1973. – 203 с. 

6. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 2: 

Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых 



переменных: учеб. пособие для высш. шк. / И.А. Каплан. – 5-е изд. – Х.: 

Харьк. ун-т, 1973. – 367 с. 

7. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 3: 

Интегральное исчисление функции одной независимой переменной. 

Интегрирование дифференциальных уравнений / И.А. Каплан. – Х.: Вища 

школа, 1974. – 374 с. 

8. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч.3. Ч.4. 

Интегральное исчисление функций одной независимой переменной, 

интегрирование дифференциальных уравнений. Кратные и криволинейные 

интегралы / И.А. Каплан.– 3-е изд., стереотип. – Х.: Харьк. ун-т, 1971. – 

498 с. 

9. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие для 

вузов / В.П. Минорский. – 13-е изд. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 

1987. – 352 с. 

10. Овчинников П.П. Вища математика. У 2 ч. Ч. 2: підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / П.П. Овчинников, В.М. Михайленко; за заг. ред. 

П.П. Овчинникова. – 3-тє вид., випр. – К.: Техніка, 2004. – 792 с. 

 

  



МАКРОЕКОНОМІКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – вивчення теоретичних 

та практичних аспектів функціонування економічної системи макрорівня та її 

агрегатів, макроекономічних параметрів, аналіз основних теоретичних шкіл 

та поглядів на макроекономічне регулювання, сучасних проблем розвитку 

національної економіки. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних понять, категорій та інструментарію макроекономічного 

аналізу; 
основних особливостей провідних шкіл макроекономічного напряму; 

методології дослідження функціонування і розвитку народного 

господарства країни та його окремих секторів, методів і прийомів аналізу 

економічних процесів з допомогою стандартних графічних моделей 

макроекономіки; 

природи макроекономічних проблем та механізмів їх вирішення, 

закономірностей ринкового механізму макроекономічних процесів та 

механізму державного регулювання економіки. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти аналізувати у взаємозв’язку економічні явища, процеси, 

функціонування інститутів на макрорівні; 
вміти інтерпретувати дані національної статистики про соціально- 

економічні явища; 

вміти будувати на основі опису ситуації стандартні графічні 

макромоделі; 

вміти аналізувати і змістовно інтерпретувати одержані результати на 

основі понять і показників предметної області курсу; 

вміти аналізувати взаємозв’язки та мотиви рішень агентів національної 

економіки; 
вміти аналізувати основні макроекономічні проблеми (безробіття, 

інфляція, циклічний розвиток, економічне зростання та ін.) 

 

формування суджень: 

здатність практичного застосування ключових аналітичних технік для 

оцінки стану та перспектив економічної системи макрорівня, національної 

економіки; 

здатність визначити, охарактеризувати елементи механізму 

функціонування та розвитку національної економіки; 

здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного державного 

регулювання економіки; 



здатність на основі системного підходу визначати та оцінювати 

наслідки впливу різноманітних факторів макроекономічних процесів 

(економічного зростання, циклічного розвитку). 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

           5.Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань : 

07 «Управління 

та 

адміністрування» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1  

Спеціальність: 

076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 2-й 2-й 

Лекції: 

60 год. 8- год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

Ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

15 год. 6год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента –5 

  75год. 136-год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач  

Проданова Л. В. д.е.н., професор 

9. Програма навчальної дисципліни 

 



Змістовий модуль 1. Макроекономіка як наука: предмет і методи 

аналізу. 

 

Тема 1. Вступ до макроекономіки: предмет і метод 

1.1. Економічна система (макрорівня) як об’єкт макроекономічного 

аналізу (класифікація, різновиди). Предмет макроекономіки. Функціїї 

макроекономічної науки. 

1.2. Методи макроекономічного аналізу. Макроекономічне 

моделювання. Модель економічного кругообігу. 

 

Тема 2. Система національного рахівництва і макроекономічні 

показники 

2.1. Сутність та основні принципи побудови національного рахівництва 

і системи національних рахунків (СНР). 

2.2. Валовий внутрішній продукт (ВВП) як центральний показник СНР. 

Методи визначення ВВП. 

2.3. Показники «валовий національний дохід», «валовий національний 

дохід у розпорядженні», «чистий валовий продукт» і «чистий національний 

дохід». 

2.4. Номінальні і реальні показники продукту і доходу макрорівня. 

Індекси цін та методи їх визначення. Показники динаміки продукту і доходу. 

 

Тема 3. Товарний ринок 

3.1. Національний ринок та його структура. 

3.2. Товарний ринок макрорівня: суб’єкти, об’єкти, основні параметри, 

елементи механізму. 

3.3. Сукупний попит: сутність, структура, фактори динаміки, графічна 

інтерпретація (крива AD). 

3.4. Скупна пропозиція: сутність, фактори, графічна інтерпретація 

(крива AS). Класичний і кейнсіанський підходи до аналізу сукупної 

пропозиції. 

3.5. Рівновага товарного ринку, її порушення і відновлення: графічна 

модель AD-AS. 

 

Тема 4. Ринок праці 

4.1. Основні макростатистичні категорії населення для аналізу джерел 

формування робочої сили. Види безробіття та причини їх виникнення. 

4.2. Ринок праці: суб’єкти, об’єкти, основні елементи механізму. Попит 

та пропозиція праці. 

4.3. Механізм функціонування та рівноваги ринку праці: неокласичний 

та кейнсіанський підходи. 

4.5. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон А.Оукена. 

 

Тема 5. Ринок грошей та інфляційний механізм 

5.1 Ринок грошей: сутність, основні елементи механізму. 

5.2. Пропозиція грошей: сутність та основні складові. Грошові агрегати 

та агрегатна структура грошової маси. 



5.3. Попит на гроші: сутність та структура. Класичний та кейнсіанські 

підходи до визначення структури попиту на гроші. 

5.4. Механізм функціонування та рівноваги ринку грошей. 

5.5. Інфляція (дефляція) як макроекономічне явище: сутність, чинники, 

різновиди, соціально-економічні наслідки. 

5.6. Крива А.Філіпса: графічна інтерпретація та кількісна визначеність. 

 

Тема 6.   Споживання домогосподарств і приватні інвестиції у 

системі сукупних витрат 

6.1. Споживчі витрати як складова сукупних витрат. Функція 

споживання. 
6.2. Диференціація доходів населення: методи і показники аналізу. 

6.3. Заощадження. Функція заощаджень. 

6.4. Інвестиційні витрати як складова сукупних витрат. Функція 

інвестиційних витрат. Модель акселератора. 

 

Тема 7.   Сукупні витрати і рівноважний обсяг національного 

виробництва (ВВП). 
7.1. Загальні умови рівноваги національної економіки. Метод «витрати- 

випуск». Метод «вилучення-ін’єкції». 

7.2. Мультиплікатор автономних витрат: сутність та кількісна 

визначеність. 

7.3. Рівноважний об’єм виробництва в умовах повної зайнятості. 

Рецесійний та інфляційний «розриви». 

 

Змістовий модуль 2. Механізм формування економічної політики 

держави. 

 

Тема 8. Держава в системі макроекономічного регулювання. 

8.1. Обмеженість ринкового механізму і необхідність державного 

втручання в економіку. Основні економічні функції держави. 

8.2. Теорії макроекономічного регулювання: кейнсіанство, монетаризм, 

теорія економіки пропозиції, теорія раціональних очікувань. 

8.3. Економічна політика держави: сутність, напрями, методи, 

інструменти, важелі, форми. 

 

Тема 9. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави та її 

механізм 
9.1. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави: сутність, мета, 

важелі, механізм. 

9.2. Мультиплікатори державних закупівель, чистих податків, 

збалансованого бюджету. 

9.3. Різновиди фіскальної політики (фіскальна експансія, фіскальна 

рестрикція, дискреційна та недискреційна фіскальна політика). 

9.4. Бюджетна функція фіскальної політики. Державний бюджет і 

державний борг. 
9.5. Проблеми реалізації фіскальної політики. 



Тема 10. Грошово-кредитна (монетарна) політика та її механізм 

10.1. Кредитно-грошова (монетарна) політика держави: сутність, мета 

(стратегічні та тактичні, проміжні цільові орієнтири), інструменти (важелі). 

10.2. Механізм кредитно-грошової політики: мультиплікативні ефекти 

(депозитний та грошовий мультиплікатори). 
10.3. Різновиди монетарної політики (монетарна експансія, монетарна 

рестрикція). 

Переваги та недоліки кредитно-грошової політики. 

 

Тема 11. Загальна рівновага «закритої змішаної економіки» 

11.1. Макроекономічна рівновага національного ринку. Взаємодія 

ринків: модель IS – LM. 
11.2. Використання моделі IS – LM для оцінки відносної ефективності 

бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики. 

 

Тема 12.   Модель «відкритої економіки». Зовнішньоекономічна 

діяльність 
12.1. Національна економіка з урахуванням решти світу: основні теорії. 
12.2. Платіжний баланс: структура, показники стану. 

Зовнішньоторговельна політика: основні напрями, методи і важелі. 

12.3. Валюта і валютний курс. Валютна політика: режими валютних 

курсів, методи і важелі. 
12.4. «Чистий експорт» і ВВП. Мультиплікатор «чистого експорту». 

12.5. Модель Манделла-Флемінга як теорія сукупного попиту у 

відкритій економіці. 

 

Тема 13. Економічна динаміка 

13.1. Економічні цикли: сутність, структура, різновиди та причини. 

13.2. Економічне зростання та економічний розвиток: сутність, 

фактори, різновиди. 

13.3. Моделі економічного зростання та розвитку. 

13.4. Макроекономічна політика економічного зростання й соціально- 

економічного розвитку. 

10. Рекомендована література 

 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика: Учебник/ Т.А.Агапова, С.Ф.Серегина; 

под. общ. ред. д.э.н., проф. А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 6- 

изд. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004. – 447 с. 

2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник для вузів/ К.С.Базилевич, 

Л.О.Баластрик; за ред. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид.  – К.: Знання, 2006. – 624 с. 

3. Бутук А.И. Макроэкономика: Учеб. пособие/ А.И.Бутук. – К.: Знання, 

2004. – 514 с. 



4. Задоя А.А. Макроэкономика: Учебник/ А.А.Задоя, Ю.Е.Петруня. – К.: О-

во «Знання», КОО, 2006. – 368 с. 

5. Калініченко О.В. Макроекономіка. Практикум: Навч. посіб./ 

О.В.Калініченко, О.Д.Плотник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 656 с. 

6. Макроэкономика : учебник / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серѐгина [и др.]; 

под ред. С. Ф. Серѐгиной. – М. : Юрайт, 2011. –  526 с. 
7. Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч. посіб./ 

А.Ф.Мельник, Т.Л.Желтюк, О.В.Дугопольський, О.В.Панухник; наук. ред. 

А.Ф.Мельник. – К.: Знання, 2008. – 699 с. 

8. Макроэкономика: учебное пособие для студентов отрасли знаний  0305 
«Экономика и предпринимательство»/ М-во образования и науки, молодежи  и 

спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган- 

Барановского, Каф. экон. теории; Проданова Л. В., Литвин В. В. – Донецк: 

ДонНУЭТ, 2011. – 196 с. 

9. Макроекономіка: Контрольні завдання для проведення семінарських 

занять для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання/ 

В.В.Литвин, Л.В.Проданова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 57 с. 

10. Макроекономіка: метод. реком. щодо підготовки та виконання аудиторної 

письмової роботи (для студ. екон. спец. заочної форми навчання)/ М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського, Каф. екон. теорії; Проданова Л.В., Литвин В.В. 

– Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – 84 с. 

1. країни. 
 

  



ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у майбутніх 

фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття 

практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою і використання 

сучасних інформаційних технологій для розв’язання різноманітних задач 

в практичній діяльності за фахом. Надання студентам практичних знань 

з основних розділів інформатики та інформаційних технологій: роль і місце 

інформатики у навчальному процесі, архітектура та принципи функціонування 

персональних комп’ютерів, програмне забезпечення сучасних інформаційних 

систем в економіці, сучасні засоби збереження та архівації даних, технологія 

створення документів та обробки даних засобами текстового процесора, 

технологія електронного перекладу текстових документів, технологія створення, 

редагування та показу презентацій, технологія обробки даних засобами табличних 

процесорів. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності основних принципів й правил побудови електронних 

обчислювальних машин, їх елементів і модулів, а також методів подання 

інформації в них; 

сучасного стану і тенденцій розвитку системного забезпечення 

персональних комп’ютерів, структуру сучасних операційних систем і їх основних 

компонентів, можливості систем;  

області використання інформаційних систем: систем обробки тексту, систем 

табличної обробки даних, систем створення презентацій, експертних систем. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння впевнено використовувати системне забезпечення персональних 

комп’ютерів для повсякденної роботи; вільно використовувати пакети офісних 

програм, програми сканування та розпізнавання тексту, програми 

автоматизованого перекладу для ефективного розв’язання фахових завдань; 

вільно володіти технологіями роботи з зовнішніми пристроями комп’ютера;  

уміння здійснювати операції по архівації даних;  

уміння використовувати можливості сучасних локальних комп’ютерних 

мереж для колективної роботи та спільного використання ресурсів;  

уміння користуватися службами глобальної мережі Internet для пошуку 

інформації, співпраці та використання інших мережних ресурсів, можливостей 

електронної пошти та телеконференцій з метою розв’язання поставлених 

професійних завдань та інтелектуального збагачення. 

 



формування суджень: 

здатність формування уявлень про можливості використання персонального 

комп’ютера у власній та суміжних спеціальностях; 

здатність визначити та надавати характеристику пакетам прикладних 

програм загального та спеціального призначення для розв'язання задач 

професійного спрямування. 

 

3. Дисципліна за вибором студента (обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання завдань, задач; публікація 

тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – диференційований залік (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська, англійська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS – 3 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

за вибором студента 

 

Модулів – 2  

Спеціальність: 075 

«Маркетинг» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________ 

               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 

2-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 3 

ступінь: бакалавр 15 год. 2год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 6год. 

Лабораторні 

0 год.  

Самостійна робота 

45 год. 82год. 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: 

диференційований залік 



8. Викладач  

           Ліхачов Р. В., ст. викл. 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль I. Теоретичні основи інформатики 

Тема 1. Місце інформатики та комп’ютерної техніки в сучасному суспільстві, 

економіці, управлінні, юридичній діяльності. 

Тема 2. Поняття інформації. Властивості інформації. Інформація та дані. Носії 

інформації. 

Тема 3. Машинні одиниці інформації. 

Тема 4. Файлова система, операційна система, інтерфейси користувача. 

 

Змістовий модуль ІІ. Системи обробки тексту та табличних даних, 

презентації 

Тема 5. Основи форматування тексту, підготовка тексту до видання. 

Тема 6. Загальна структура документу, використання стилів та даних, 

що автоматично генеруються. 

Тема 7. Конвертація документу, підготовка документу до розповсюдження. 

Тема 8. Основи роботи табличних процесорів, поняття пов'язаних даних. 

Тема 9. Використання формул для розрахунків, побудова діаграм. 

Тема 10. Основи роботи з презентаціями. 

 

Змістовий модуль ІІІ. Використання глобальної мережі, переклад документів 

Тема 11. Основні поняття глобальної мережі internet. 

Тема 12. Поштові сервіси, обмін даними, хмарні технології. 

Тема 13. Сумісна робота над документами, з використанням глобальної мережі. 

Тема 14. Основи роботи з засобами комп'ютерного перекладу. 

Тема 15. Архівація даних, формати графічних даних, гібридні формати 

збереження даних. 

10. Рекомендована література 

 

1. Баженов В. А. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. /В. А. Баженов [та ін.] ; - К.:Каравела,2008. - 640 

с.  

2. Веденеева, Е.А. Функции и формулы Excel 2007 / Елена Веденеева . ─ СПб. и 

др. : Питер, 2008 . ─ 384 с. ─ ( Библиотека пользователя ) . ─ 978-5-388-00071-2  

3. Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф., Струков В.М. Основи комп'ютерних 

технологій для економістів. Навчальний посібник. Київ: ВД «Професіонал», 2006. 

- 672 с.  



4. Злобін Г. Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки і комп'ютерних 

технологій : підруч. для студ. вищ. навч. закл. /Г. Г. Злобін ; - К.:Каравела,2007. - 

240 с.  

5. Информатика для юристов и экономистов. Учебник для ВУЗов / Под ред. 

Симоновича С. В. – СПб: Питер, 2006.  

6. Макарова М. В. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл./М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара ; за заг. ред. М. В. 

Макарової - Суми, 2008. - 665 с.  

7. Мамченко С. Д. Економічна інформатика. Практикум : навч. посіб./С. Д. 

Мамченко, В. А. Одинець - К.:"Знання", 2008. - 710 с.  

8. Мельникова О. П. Економічна інформатика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл./О. П. Мельникова ; - К.:Центр учбової літератури, 2010. - 424 с.  

9. Наливайко Н. Я. Інформатика : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки 

України для студ. вищ. навч. закл./Н. Я. Наливайко ; - К.:Центр учб. л-ри, 2011. - 

576 с.  

10. Пасько В. Самоучитель работы на персональном компьютере : самоучитель 

работы на персонал. компьютере/В. Пасько - СПб.:Питер,2006. - 591с.  

 

  



МІКРОЕКОНОМІКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – оволодіння теоретичними 

основами мікроекономічного аналізу поведінки суб’єктів ринку, оволодіння 

універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних понять, категорій і інструментів мікроекономічного аналізу; 

основних особливостей провідних шкіл мікроекономічного напряму, 
теорій та концепцій мікроекономічної науки; 

принципів раціональної поведінки агентів економічних систем мікрорівня 

у ринкових умовах; 

методології дослідження поведінки економічних суб’єктів (споживача та 

виробника) у ринкових умовах і методів її оптимізації, рівноважного стану 

мікроекономічних систем в умовах різних ринкових структурах і різновидів 

ринку. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти аналізувати у взаємозв’язку економічні явища, процеси, 

функціонування інститутів на мікрорівні; 

вміти будувати на основі опису ситуації стандартні графічні мікромоделі; 

вміти виконувати економічні розрахунки  і самостійно робити    висновки, 
пов’язані з аналізом причинно-наслідкових зав’язків, що визначають 

економічний вибір, та обґрунтуванням раціональної поведінки економічних 

мікросуб’єктів у ринкових умовах; 

вміти застосовувати навички альтернативного мислення і аналізу 

альтернативних можливостей використання ресурсів і напрямів діяльності 

економічних суб’єктів; 

 

формування суджень: 
здатність оцінити стан та перспективи економічних систем мікрорівня; 

здатність  за  результатами  аналізу  причинно-наслідкових  зав’язків,   що 

визначають економічний вибір, оцінки показників діяльності економічних 

мікросуб’єктів, обґрунтовувати їх раціональну та ефективну поведінку у 

ринкових умовах; 
здатність застосовувати набуті знання мікроекономічної теорії та навички 

мікроекономічного аналізу для прогнозування та розробки механізму і заходів 

господарчої та соціальної політики фірми. 

 



3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов`язкова). 
             4.Цикл (короткий/перший/другий/третій):перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань,  

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 
українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань : 

07 «Управління 

та 

адміністрування» 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 2  
Спеціальність: 

Спеціальність 076 

"Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 3-й 3-й 

Лекції: 

39 
ujlг
од. 

8-год. 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання 

- 

Ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

 26 
год. 

6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 85 
год. 

136-год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента –6.5 

Вид контролю: 

екзамен, курсова робота 
 

8. Викладач  

Фоміна О. О. к.е.н., доцент 
 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теорія ринку. Теорія поведінки суб’єкта 

економічної діяльності 

 



Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки 

1.1. Мікроекономіка як наука та складова сучасної економічної теорії. 

1.2. Методологія мікроекономіки: теорії і моделі. 
1.3. Мікросистема та її основні характеристики. 

Тема 2. Ринок та його механізм: мікроекономічний аналіз 

2.1. Ринок та ринкова система: особливості мікроекономічного аналізу. 

2.2. Ринковий попит та закон попиту. 

2.2. Ринкова пропозиція та закон пропозиції. 
2.3. Ринкова рівновага. Моделі ринкової рівноваги. 

 

Тема 3. Теорія еластичності 

3.1. Теорія еластичності. Поняття, види та показники еластичності. 

3.2. Еластичність попиту. 

3.3. Еластичність пропозиції. 
3.4. Практичне застосування теорії еластичності. 

 

Тема 4. Теорія поведінки споживача 

4.1. Корисність і попит. 

4.2. Бюджетна лінія і оптимум споживача. 

4.3. Рівновага споживача: кардиналістський і ординалістський підходи. 
4.4. Ефект доходу та ефект заміщення. 

 

Тема 5. Теорія поведінки виробника. Підприємство як 

мікроекономічний суб’єкт 
5.1. Виробнича функція. Загальний, середній і граничний продукт. 

5.2. Заміщення факторів виробництва. Оптимальна комбінація ресурсів. 
5.3. Розширення виробництва. Лінія зростання й віддача від масштабу. 

 

Тема 6. Витрати виробництва 

6.1. Витрати: їх суть та види. Підходи до визначення витрат підприємства. 

6.2. Прибуток і дохід 

6.3. Витрати виробництва у короткостроковому періоді 
6.4. Витрати виробництва у довгостроковому періоді 

Змістовий модуль 2. Теорія ринкових структур. Загальна рівновага 

Тема 7. Основи теорії ринкових структур. Досконала конкуренція 

7.1. Ринкова структура і принцип максимізації прибутку фірми. 

7.2. Досконала конкуренція. 
7.3. Переваги і недоліки досконалої конкуренції. 

 

Тема 8. Недосконала конкуренція. Чиста монополія 

8.1. Основні умови виникнення монополії та її види. 

8.2. Рівновага монополії у короткостроковому періоді. 



8.3. Рівновага фірми-монополіста в довгостроковому періоді. 

8.4. Показники монопольної влади. 

 

Тема 9. Ринок монополістичної конкуренції 

9.1. Монополістична конкуренція та її основні риси. 

9.2. Визначення ціни і обсягу виробництва. 

9.3. Витрати монополістичної конкуренції. 
9.4. Нецінова конкуренція. 

 

Тема 10. Олігополістичний ринок 

10.1. Ознаки олігополістичного ринку. 

10.2. Форми поведінки фірм в умовах олігополістичних структур. 
10.3. Поведінка фірми щодо ціни та випуску на ринку олігополії. 

 

Тема 11. Ринки факторів виробництва 

11.1. Основи дослідження ринку ресурсів. 

11.2. Ринок землі і природних ресурсів. 

11.3. Ринок праці. 

11.4. Ринок капіталу. 

 

Тема 12. Загальна рівновага і ефективність ринкової системи 

12.1. Аналіз загальної рівноваги. 

12.2. Ефективність обміну. 

12.3. Ефективність виробництва. 
12.4. Загальна рівновага і економіка добробуту. 

 

10.Рекомендованалітература  

1. Безугла В. О. Мікроекономіка : Навч. посіб. / В. О. Безугла, І. І. Постіл. 

– К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. 
2. Вінніченко І. І. Мікроекономіка : Навч. посіб. / І. І. Вініченко, Н. В. 

Дацій, С. О. Корецька. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 272 с. 

3. Калініченко О. В. Мікроекономіка. Практикум : Навч. посіб. / 

О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 432 с. 

4. Косік А. Ф. Мікроекономіка : Навч. посіб. / А. Ф. Косік, Г. Е. 

Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 

438 с. 

5. Мікроекономіка : Навч. посіб. / В. І. Мельникова, В. Г. Яременко,       

О. П. Мельникова, В. О. Корнівська. – К. : Професіонал, 2005. – 400 с. 

6. Мікроекономіка :  Підручник  /  В.  Д.  Базилевич,  К.  С.  Базилевич,  

А. І. Ігнатюк; За ред. В. Д. Базилевич. – К. : Знання, 2007. – 677с. 



7. Нарижна Л. Д. Мікроекономіка в схемах: Навч. посіб. / Л. Д. 

Нарижна, Л. Н. Пономарьова. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 

160 с. 

8. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов./ Р. 

Нуреев – М.: издательская группа НОРМА – ИНФРА М, 2010. – 572 с. 

9. Павленко І. М. Мікроекономіка : Навч. посіб. / І. М. Павленко. – 

К. : Ц 
10. Старостенко Г. Г. Мікроекономіка : Навч. посіб. / Г. Г. 

Старостенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 152 с. 

 

  



ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова торгівля» 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у майбутніх 

спеціалістів базових математичних знань для розв’язування задач у 

професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного 

формулювання виробничих задач. 

Завдання – надання студентам знань з основних розділів теорії 

ймовірностей: означень, теорем, правил; доведення основних теорем; 

формування початкових умінь самостійно поглиблювати свої знання, 

розвивати логічне мислення; виробити вміння формулювання своєї думки, 

проведення математичної обробки статистичних даних; використання 

елементів дисперсійного аналізу та теорій кореляції. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 

знання і розуміння: 

основні поняття теорії ймовірностей, моделі повторних випробувань; 

граничних теорем; 

випадкових величин і законів їх розподілу; 

поняття оцінки; 

поняття статистичного критерію; 

основ математичної статистики, елементів дисперсійного аналізу; 

поняття регресійного аналізу. 

 

застосування знань і розумінь: 
володіти основами математичного апарату, необхідними для 

ефективного вивчення інших дисциплін; 

аналізувати та формулювати постановку задачі з використанням 

математичних та статистичних методів; 

розв’язувати типові задачі в межах вивченого програмного матеріалу; 

використовувати у практичній діяльності набутих знань щодо 

застосування математичних і статистичних методів для дослідження 

професійних задач; 

самостійно працювати з навчально-методичною літературою і 

використовувати необхідні програмні продукти для аналізу і розв’язування 

професійних задач; 

сформулювати  реальну прикладну задачу і побудувати її математичну 

модель на базі набутих математичних знань; 

розв’язувати практичні задачі математичними методами. 



формування суджень: 

здатність аналізувати, виділяти головне, робити висновки; 

здатність обґрунтувати висновки; 

здатність проводити оцінки; 

здатність виробляти алгоритми. 

 

3.Дисципліна самостійного вибору навчального закладу. 

(обов`язкова). 

 

5. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання завдань, задач; 

публікація поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних 

завдань, задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

Українська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування показників Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS –5 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна 

самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Модулів – 1 Спеціальність:  

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

торгівля» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й  2-й  

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання 
Семестр 

Загальна кількість годин – 150 3-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних –5 

самостійної роботи 

студента – 6,5 

Ступінь: бакалавр 26 год.  8 год. 

Практичні, 

семінарські 

39 год. 6год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 



85год. 136 год. 

Індивідуальні 

завдання: 

0 год. 0 

Вид контролю:  

екзамен 

 

9. Викладач 

Фортуна В.В., к.ф.-м. н., доцент 

Бескровний О.А., к.т.н., доцент 

Тернов С.О., к.т.н., с.н.с. 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Основні поняття і теореми теорії ймовірностей. 

Випадкові величини 

Тема 1. Елементи комбінаторного аналізу. Події та їх класифікація. 

Класичне та статистичне означення ймовірності. 

1.1. Класифікація подій, поняття елементарної та складної випадкової події. 

Операції над подіями. 

1.2. Елементи комбинаторики в теорії ймовірностей. 

1.3.  Класичне визначення ймовірностей випадкової події та її властивостей. 

1.4. Геометрична ймовірність 

1.5. Статистична ймовірность і її властивості. 

1.6. Аксіоматичне означення ймовірності. 

 

Тема 2. Основні теореми теорії ймовірностей.  

2.1. Поняття залежності і незалежності випадкових подій.  Умовна 

ймовірність, теорема множення ймовірностей. 

2.2. Теореми додавання ймовірностей і її наслідки. Властивості протилежних 

подій. Ймовірність хоча б однієї події. 

 

Тема 3. Формула повної ймовірності. Формула Бейєса. 

3.1. Формула повної ймовірності. 

3.2. Формула Бейєса. 
 

Тема 4. Повторні випробування. Схема Бернуллі. Формула Бернуллі. 

Формула Пуассона. Локальна і інтегральна теореми Лапласа. 



4.1. Поняття схеми Бернуллі. Формула Бернуллі. Найімовірніше число появи 

події  в схемі Бернуллі. 

4.2. Асимптотичні формули для формули Бернуллі. Локальна теорема 

Муавра - Лапласа, теорема Пуассона. Інтегральна теорема Муавра - Лапласа і 

її наслідки. 

Тема 5. Ряд розподілу дискретної випадкової величини. 

5.1. Поняття випадкової величини. 

5.2. Типи випадкових величин. Дії з випадковим и величинами. 

5.3. Закон розподілу дискретної випадкової величини. 

 

Тема 6. Інтегральна та диференціальна функції розподілу та їх 

властивості. 
6.1 Інтегральна функція розподілу та її властивості. 

6.2. Диференціальна функція розподілу та її властивості. 

6.1 

 

Тема 7. Числові характеристики випадкових величин. 

7.1. Числові характеристики випадкових величин дискретних випадкових 

величин 

7.1. Числові характеристики неперервних величин  випадкових величин 

 

Тема 8. Основні закони розподілу випадкової величини. Закон великих 

чисел. 

8.1. Біноміальна, пуассонівська і геометрична випадкові величини та їх 

числові характеристики. 

8.2. Рівномірний і показниковий закони розподілу та їх числові 

характеристики. 

8.3. Нормальний закон розподілу, його числові характеристики. 

8.4. Ймовірність знаходження нормальної випадкової величини в заданий 

інтервал. 

8.5. Правило трьох сигм. 

Тема 8. Граничні теореми теорії ймовірностей 

8.1.Збіжність по ймовірності. Нерівність Чебышева. Теорема Чебишева і її 

наслідки.  

8.2.Теорема Бернуллі. Центральна гранична теорема (теорема Ляпунова) і її 

застосування. 

 

Змістовий модуль IІ. Елементи математичної статистики. Емпіричні 

закони розподілу. Система випадкових величин 

Тема 9. Вибірковий метод і його складові частини. 

9.1. Генеральна і вибіркова сукупності. 

9.2. Варіаційний ряд. 

9.3.Графічне зображеня варіаційних рядів. 



Тема 10. Основні характеристики варіаційних рядів. 

10.1.  Вибіркова середня. 

10.2 Медіана 

10.3. Мода. 

10.4. Показники варіації. 

10.5. Асиметрія і ексцес. 

 

Тема 11. Побудова законів розподілу за статистичними даними.  

11.1Побудова закону Пуассона 

11.2. Побудова показникового закону. 

11.3.Побудова нормального закону. 

 

Тема 12. Статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності. 

Статистичні гіпотези 
12.1. Статистичні оцінки параметрів генеральної совокупності. Статистичні 

гіпотези 

12.2. Основні властивості точкові оцінки параметрів: незміщенність, 

ефективність і обгрунтованість. 

12.3. Інтервальні статистичні оцінки. Точність і надійність оцінки, довірчий 

інтервал і довірча ймовірність.  

12.4 Побудова довірчого інтервалу для x, S
2
, S. 

12.5.Нульова й альтернативна гіпотези, проста і складна гіпотези. Помилки 

першого і другого роду, спостережне значення крітерію. 

12.6. Критична область, область прийняття нульової гіпотези, критична 

точка. 

12.7. Перевірка гіпотез про закон розподіли: критерій згоди 
2
 – Пірсона, 

Колмогорова, Ястремського, Романовського. 

 

Тема 13. Елементи теорії кореляції і регресії  
13.1 Функціональна статистична і кореляційна залежність.  

13.2. Визначення форми зв'язку. Поняття парной регресії.  

13.3 Метод найменших квадратів. 

13.4. Вибірковий коефіцієнт кореляції і його властивості. Коефіцієнт 

детермінації.  

13.5. Знаходження параметрів рівняння лінійної регресії за згрупованими 

даними. 

13.6. Знаходження параметрів рівняння лінійної регресії за згрупованими 

даними 

13.7. Нелінійна регресія. Кореляційне відношення 

13.8. Нелінійна регресія. Кореляційне відношення 

 

10. Рекомендована література 

1. Фортуна В. В. Вища та прикладна математика: рекоменд. М-вом освіти і 
науки, молоді та спорту України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. 



закл./В.В. Фортуна, О.І. Бескровний. – Львів: Магнолія 2006, 2013. – 647 с. 

2. Барковський В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика: 
навч. посібник / В.В. Барковський, Н.В. Барковська, О.К. Лопатін. – 5-те вид. 
– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 424 с. 

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике: учеб. пособ. для студ. вузов / В.Е. Гмурман. – 
изд. 7-е., доп. – М.: Высш. шк., 2006. – 405 с. 

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / 
В.Е. Гмурман. – 7-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2000. – 479 с.  

5. Кармелюк Г.І. Теорія ймовірностей та математична статистика. 
Посібник з розв’язування задач: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г 
І. Кармелюк. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 576 с.  

6. Моцний Ф.В. Курс лекцій з теорії ймовірностей: навч. посіб. для студ. 
усіх спец. фін.-екон. профілю ден. та заоч. форм навч.: рекомендовано М-вом 
освіти і науки України / Ф.В. Моцний; Держ. ком. статистики України, Нац. 
акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 
2010. – 122 с.  

7. Пушак Я.С. Теорія ймовірностей і елементи математичної статистики: 
навч. посіб. / Я.С. Пушак, Б.Л. Лозовий. – 2-е вид., перероб. і допов. – Л.: 
Магнолія 2006, 2007. – 276 с.  

8. Рабик В.М. Основи теорії ймовірностей: навч. посіб. / В.М. Рабик. – Л.: 
Магнолія 2006, 2007. – 176 с.  

9. Свердан П.Л. Вища математика. Математичний аналіз і теорія 
ймовірностей: підручник / П.Л. Свердан; М-во освіти і науки України. – К.: 
Знання, 2008. – 450 с. 

10. Щетініна О.К. Математика для економістів: теорія ймовірностей та 
математична статистика: рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту 
України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.К. Щетініна. − Донецьк: 
ДонНУЕТ, 2011. − 441 с. 

 

  



ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни - формування у 

студентів сучасного наукового світогляду і системи глибоких спеціальних 

знань про організацію і технологію торгових процесів і їх вплив на 

ефективність комерційної діяльності суб’єктів ринкових відносин, 

вироблення вмінь і навичок їх використання у практичній діяльності 

підприємств. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 

    знання і розуміння: 

вивчення сутності організаційних форм підприємств ті їх значення в 

процесі торговельного обслуговування населення; 

вивчення основних форматів магазинів та їх роль в процесі товароруху; 

виконувати аналіз ефективності використання торговельних площ різних 

типів магазинів; 

знати основні показники якості торговельного обслуговування та їх 

використання в практичній діяльності підприємств; 

знати умови використання форм роздрібної торгівлі в залежності від 

спеціалізації та місця розташування магазинів; 

вивчення сутності та значення маркетингової політики розподілу; 

освоєння сутності, форм і методів організації роботи посередників та 

управління товарним рухом; 

вивчення сутності формування і функціонування каналів розподілу; 

набуття навичок підвищення ефективності діяльності посередників та 

оптимізації витрат у процесі товарного руху; 

освоєння економічної сутності, організаційних основ розподілу, збутової 

діяльності на промисловому підприємстві; 

вивчення оптової та роздрібної торгівлі у каналах розподілу; 

освоєння правових основ і організації системи державних закупівель та 

державних замовлень; 

дослідження процесу формування оптимального каналу розподілу та 

освоєння методів оцінювання результатів його діяльності. 

 

застосування знань і розумінь: 

забезпечення теоретичної підготовки з організації торгівлі майбутніх 

фахівців товарознавства і комерційної діяльності; 



вивчення основних понять, логістичних систем в організації товароруху; 

вивчення та освоєння змісту технологічних операцій в роздрібної і оптовій 

торгівлі і уміння в удосконалення з метою підвищення ефективності 

роботи торговельних підприємств; 

формування творчого потенціалу і його використання в пошуку резервів 

зростання доходів і скорочення витрат в організації товароруху.; 

формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення комерційної 

діяльності підприємства. 
 

     формування суджень: 

аналізувати маркетингове середовище підприємства; 

виконувати аналіз ефективності асортиментної та цінової політики 

підприємства; 

розробляти пропозиції з підвищення її ефективності; 

застосовувати отриманні знання у своїй практичній діяльності; 

використовувати маркетингові операції на місцях своєї постійної роботи; 

користуватися рекомендованою та додатковою літературою; 

звертатись до періодичних видань протягом всієї трудової діяльності. 

враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності суб'єкта 

господарювання, обґрунтовано оцінювати і вибирати найефективніші типи 

магазинів та форми обслуговування населення; 

застосовувати комерційні інструменти під час формування системи 

товароруху і механізмів використання; 

визначати оптимальний рівень витрат у процесі товароруху; 

здійснювати організацію товаропостачання і продажу товарів підприємств 

оптової і роздрібної торгівлі; 

на основі визначених критеріїв здійснювати оптимальний вибір структури 

і форми організації торгівлі; 
 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

 (обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен  (40 балів);  курсова робота (100 балів). 
 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 



7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

2-й - 

Модулів - 2  

Спеціальність: 

 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 
 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 3-й - 

Лекції:   

26 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 5 

 98 год. 136 год 

Індивідуальні заняття: 

-  

Вид контролю: 

Екзамен, курсова 
робота 

 

8. Викладач 

Пиріков О.В., к.т.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Організація і технологія роздрібної торгівлі 
Тема 1. Технологія побудови  роздрібної торгової мережі 

1.1. Роздрібні мережі, технологія побудови. 

 

Тема 2. Устрій, обладнання та технологічні основи планування 

магазинів 

2.1 Устрій магазинів. 

2.2. Обладнання та технологічні основи планування магазинів 

 

Тема 3. Процес продажу товарів і обслуговування покупців 

3.1.Процес продажу товарів 

3.2.Обслуговування покупців 

 



Змістовий модуль 2. Організація і технологія оптової торгівлі 

Тема 4. Товарні склади в торгівлі, призначення, класифікація та 

основні функції 

4.1. Товарні склади призначення та класифікація  

 

Тема 5. Устрій, обладнання та технологічні основи планування 

складів 

5.1. Основи планування складів 

 

Тема 6. Організація та технологія складських операцій в оптової 

торгівлі 

6.1. Організація та технологія складських операцій 

 

10. Рекомендована література 

1. Азарян, О. М.  Організація і технологія торгівлі [ Текст ] : навч. 

посіб. для вищ. навч. закл. : рекомендовано М-вом освіти і науки України / О. 

М. Азарян, Е. М. Локтєв, В. П. Оліфіров ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . ─ Донецьк : [ДонНУЕТ], 2007 . ─ 

528 с. 

2. Азарян, О. М. Організація і технологія торгівлі [ Текст ] : 

підручник : рекомендовано М-вом освіти і науки України / О. М. Азарян, Е. 

М. Локтєв, В. П. Оліфіров ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 

Туган-Барановського . ─ Вид. 2-ге, розшир. та допов. ─ Донецьк : 

[ДонНУЕТ], 2010 . ─ 608 с 

3. Берман, Б. Розничная торговля: стратегический подход [ Текст ] : 

пер. с англ. / Б. Берман, Дж. Эванс . ─ 8-е изд. ─ М. : Изд.дом "Вильямс", 

2003 . ─ 1184с. 

4. Виноградська, А. М. Технологія комерційного підприємництва [ 

Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Виноградська ; 

ЕКОМЕН . ─ К. : Центр навчальної літератури, 2006 . ─ 780с. 

5. Гитомер, Д. Библия торговли [ Текст ] : пер. с англ. / Д. Гитомер . 

─ СПб. : Питер, 2004 . ─ 368с. 

6. Егоров, В.Ф. Организация торговли [ Текст ] : учеб.для студ. 

вузов / В.Ф. Егоров . ─ СПб. : Питер, 2004 . ─ 352с. 

7. Иванченко, Б.В. Мерчендайзинг: искусство продавать. Школа 

правильной торговли [ Текст ] : практ. пособие / Б.В. Иванченко . ─ Симф. : 

Реноме, 2003 . ─ 144с. 

8.  Організація і технологія торгівлі [ Текст ] : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. : рекомендовано М-вом освіти і науки України / О. М. Азарян, Е. 



М. Локтєв, В. П. Оліфіров ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 

Туган-Барановського . ─ Донецьк : [ДонНУЕТ], 2008 . ─ 644 с. 

9. Організація торгівлі [ Текст ] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

В. В. Апопій [та ін.], за ред. В. В. Апопія ; Львів. комерц. акад. . ─ вид. 2-ге, 

перероб. та доп. ─ К. : "Центр учбової літератури" , 2008 . ─ 632с. 

10. Організація і технологія торгівлі [ Текст ] : рекоменд. М-вом 

освіти і науки, молоді та спорту України як підруч. для студ. вищ. навч. закл. 

: інтегр. навч. комплекс (підруч., електрон. навч. система на компакт-диску) / 

О. М Азарян [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту  

  



СТАТИСТИКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – розвиток у студентів 

навичок застосування методів статистичногго аналізу для кількісного 

обґрунтування й оцінки управлінських рішень у галузі соціально - 

економічних процесів 

Завдання – вивчення методологічних та методичних  питань 

статистичного дослідження соціально- економічних процесів, принципів 

організації статистичних спостережень, методик розрахунку показників, 

прийомів статистичного аналізу та подання інформації. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знання і розуміння: 

теоретичних основ статистичного спостереження як способу 

формування інформаційної бази для дослідження та прийняття 

управлінських рішень; 

методичних підходів до узагальнення та оброблення статистичних 

даних; 

методології і методики екстенсивного та інтенсивного статистичного 

аналізу соціально - економічних явищ і процесів;  

методики прогнозування та статистичного моделювання соціально - 

економічних параметрів. 

застосування знань і розумінь: 

уміння застосовувати методи статистичного спостереження для 

формування масиву первинних даних для статистичного дослідження; 

уміння здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання 

узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин, 

показників варіації тощо;  

уміння виконувати  необхідні  аналітичні  розрахунки  із  

застосуванням  комп'ютерної техніки у відповідності із метою статистичного 

дослідження, наявною вихідною статистичною інформацією;  

уміння здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської 

діяльності, рівня соціально - економічного розвитку регіону, економічну 

інтерпретацію одержаних результатів, робити обґрунтовані висновки та 

прогнозні розрахунки. 

формування суджень: 

здатність визначити та надати характеристику механізму впливу 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості 

господарської діяльності суб’єктів;  



здатність обґрунтувати взаємозв’язки та взаємозалежність факторів.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу  

(обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 

балів);  

підсумкове – модульна робота, екзамен (40 балів). 

6. Мова викладання: 

Українська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування показників Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS –5 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна 

самостійного вибору 

навчального закладу 

Спеціальність:  

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Модулів – 1  Рік підготовки: 

Змістових модулів –2  2-й 2-й 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання_______________________ 

               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 150 3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних –4 

самостійної роботи 

студента – 7,5 

ступінь: бакалавр 26 год. 6год. 

Практичні, 

семінарські 

26 год.  8 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

98год. 136 год. 

Індивідуальні 

завдання:0 год. 

Вид контролю: екзамен 



9. Викладач  

Бескровний О. І., к.т.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

ІІІ семестр 

 

Тема 1. Методологічні засади статистики. 
1.1.Джерела статистики. Особливості статистики як самостійної 

суспільної науки. Взаємозв'язок статистики з іншими науками. Об'єкт 

та предмет статистики.  

1.2.Основні поняття статистики. Статистичні закономірності. 

Статистична сукупність. Статистичні ознаки та їх класифікація. 

1.3. Метод статистики. Стадії статистичного дослідження. 

 

Тема 2. Статистичне спостереження. 
2.1.Суть, джерела та організаційні форми статистичного 

спостереження. Статистична звітність. Види звітності. Спеціально 

організовані статистичні спостереження та їх види.  

2 . 2 . Статистичні реєстри. Методологічні та організаційні 

питання статистичного  спостереження.  

2.3.План та програма статистичного спостереження. Види і способи 

спостереження.  

2.4. Помилки спостереження і контроль за надійністю даних. 

 

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних. 
3.1.Суть та завдання статистичного зведення та групування. Етапи 

зведення. Види зведення та його програма.  

3 . 2 . Основні питання методологій статистичних групувань. 

Основні завдання і види групувань. Види групувань за видом 

групувальної ознаки.  

3 . 2  Основні методологічні питання групування. Інтервали 

групувань, їх види та методи розрахунку. Типологічні структурні та 

аналітичні групування. Вторинні групування та методи їх виконання.  

3.3.Ряди розподілу, їх види і графічне зображення (полігон, 

гістограма, кумулята). 

 

Тема 4. Подання статистичних даних: таблиці і графіки 
4.1.Статистичні таблиці. Основні правила побудови статистичних 

таблиць. Підмет і присудок таблиці. Класифікація статистичних таблиць 

за різними ознаками.  

4 . 2 . Поняття про статистичний графік. Класифікація графіків за 

різними ознаками. Основні елементи статистичного графіка. Правила 



побудови графіків. Графіки динаміки, структури, порівняння, взаємозв'язку 

тощо. Картосхеми та картодіаграми.  

4 . 3 . Побудова статистичних графіків з використанням 

комп'ютерної техніки. 

 

Тема 5. Статистичні показники. 
5.1. Статистичний показник як кількісна характеристика 

суспільних явищ. Види та класифікація статистичних показників.  

5.2.Абсолютні статистичні величини та одиниці їх виміру. Види 

вимірників абсолютних величин.  

5 . 3 . Види відносних величин, їх зміст та умови застосування. 

Одиниці  виміру відносних величин Принципи побудови відносних 

величин. Система статистичних показників. 

 

Тема 6. Середні величини. 

6.1.Суть і значення середніх величин. Розвиток теорії середніх 

величин А.Кетле. Види середніх величин. Умови використання 

середньої величини. Особливості обчислення середніх величин.  

6 . 2 . Середня арифметична величина, умови її використання та 

властивості. Розрахунок середньої арифметичної методом "моментів". Ї 

6.3.Середня гармонійна величина та умови її  застосування. 

Визначення середнього значення відносної величини.  

6.4.Структурні середні, методика їх розрахунку та економічний 

зміст. 

 

Тема 7. Статистичне вивчення варіації і форми розподілу. 

7.1. Суть і характеристики варіації. Методи обчислення та 

математичні властивості дисперсії. Види дисперсій. 

7.2. Характеристики форми розподілу. Моменти розподілу.  

7.3.Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів. 

 

Тема 8. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. 

8.1.Види взаємозв’язків між явищами. Кореляційний зв’язок.  

8.2.Непараметричні методи оцінки кореляційного зв’язку. Рангова 

кореляція.  

8 . 3 . Метод аналітичного групування.  

8.4. Правило розкладання варіацій та економічна суть 

кореляційного відношення.  

8 . 5 . Суть і етапи кореляційно-регресійного аналізу. Лінійне 

рівняння регресії та лінійний коефіцієнт кореляції.  

8.6.Множинна регресія та багатофакторна кореляція. Перевірка 

істотності зв’язку. 

 

 



Тема 9. Статистичне вивчення динаміки. 
9.1.Ряд динаміки - основа аналізу та прогнозування соціально-

економічних процесів. Поняття про статистичні ряди динаміки.  

9 . 2 . Види рядів динаміки та їх особливості. Методика розрахунку 

середнього рівня ряду динаміки.  

9.3. Аналітичні показники ряду динаміки (ланцюгові, базисні та 

середні): абсолютний приріст, темп росту і приросту.  

9 . 4 . Методи обробки рядів динаміки. Приведення ряду динаміки 

до єдиної основи.  

9 .5 .Сезонні коливання та їх вимірювання. Поняття про 

закономірності динаміки (розвитку у часі).  

9 . 6 . Компоненти ряду динаміки. Т 

9.7.ренд ряду динаміки. Визначення тренду ряду динаміки методом 

збільшення інтервалів часу, рухомої середньої.  

9 . 8 . Аналітичне вирівнювання ряду динаміки. Лінійне рівняння 

тренду. Екстраполяція та інтерполяція в рядах динаміки.  

9 . 9 . Кореляція рядів динаміки. Методи прогнозування на основі 

рядів динаміки.  

9 .10 .Аналіз сезонних коливань.. 

 

Тема 10. Індексний метод. 
10.1.Суть статистичного індексу та його роль у статистичному 

аналізі.  

10.2.Методологічні основи побудови індексів. Індексовані 

величини та їх види.  

10.3.Види індексів. Індивідуальні індекси: методика розрахунку та 

економічний зміст. Агрегатний індекс як основна форма статистичного 

загального Агрегатні індекси якісного, кількісного та об'ємного 

показника.  

10.4. Ланцюгові та базисні агрегатні індекси. Системи 

взаємозалежних індексів.  

10.5. Розкладання загального абсолютного приросту за факторами. 

Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника.  

10.6.Індекси змінного складу, постійного складу та 

структурних зрушень.  

10.7. Середньозважені індекси, методи їх розрахунку та умови 

використання.  

10.8. Факторний індексний аналіз. 

 

Тема 11. Вибірковий метод. 
11.1.Суть вибіркового спостереження. Перевага вибіркового 

методу порівняно з іншими методами статистичного спостереження. 

11.2. Теоретичні основи вибірки. Показники генеральної та 

вибіркової сукупності. Репрезентативність вибірки. Помилки вибірки.ї 



11.3.  Різновиди вибірки. Способи добору.  

11.4. Визначення меж довірчих інтервалів генеральної середньої та 

генеральної частки та необхідної чисельності вибірки.  

11.5. Види та способи формування вибіркової сукупності.  

11.6. Помилки вибіркового спостереження та методи їх розрахунку 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Акімов О. В. Статистика в малюнках та схемах : [Навчальний 

посібник] / О. В. Акімов. - К. : ЦНЛ, 2007. – 168 с. 

2. Бек В. Л. Теорія статистики: курс лекцій : [Навчальний 

посібник] / В. Л. Бек. – К. : ЦНЛ, 2003. – 412 с. 

3. Громыко Г. Л. Общая теория статистики : Практикум / Г. Л.  

Громыко 

4. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 286 с. 

5. Горкавий В. К. Статистика : [Навчальний посібник] / В. К. 

Гаркавий. – К. : ЦНЛ, 2012. – 608 с. 

6. Єріна  А.  М.,  Пальян  З.  О.  Теорія  статистики  :  Практикум  /  

А.  М. Єріна, З. О. Кальян. – К. : Знання, 2002. – 422 с. 

7. Лугінін О. Є. Статистика : [Навчальний посібник] / О. Є. Лугінін . 

– К.: ЦНЛ, 2007. – 608 с. 

8. Матковський  С. О.,  Марець  О. Р. Теорія  статистики :  

[Навчальний посібник] / С. О. Матковський, О. Р. Марець. – К. : 

Знання, 2010. – 535 с. 

9. Опря А. Т. Статистика. Математична статистика. Теорія 

статистики : [Навчальний посібник] / А. Т. Опря. – К. : ЦНЛ, 

2005. - 496 с. 

10. Статистика : [Підручник]. / Р. Я. Баран та ін. – Чернівці : Наші 

книги. 2008. – 240 с. 

 

  



ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Галузь знань 07 "Управління та  адміністрування" 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

студентів спеціальних теоретичних та практичних  навичок з питань 

процедури створення підприємства,  дослідження середовища і конкуренції 

та видів підприємницької діяльності, актуальні, з огляду на сучасну 

ситуацію, етичні проблеми бізнесу, формування бізнес-культури на 

підприємстві, засобів досягнення успіху та особистої кар’єри. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

логіки підприємницької діяльності 

джерела формування нових ідей 

послідовність етапів підприємницької діяльності для прийняття 

обґрунтованого рішення 

процес створення підприємства 

структуру та техніку ділового спілкування, питання ділової етики та 

ділового етикету 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння будувати взаємовідносини підприємств з різними 

контрагентами ринку,  

уміння визначити найбільш раціональні організаційні форми для свого 

підприємства,  

уміння приймати господарські рішення згідно з чинним 

законодавством,  

уміння обґрунтовувати стратегію поведінки на ринку,  

визначати шляхи формування початкового капіталу; 

уміння розробки установчих документів, розуміти їх сутність, 

призначення і порядок укладання 

 

формування суджень: 

приймати нестандартні рішення для ефективного розвитку 

підприємства, робити свої висновки 

використовувати структуру та техніку ділового спілкування для 

досягнення поставлених цілей господарювання, 

володіти питаннями ділової етики та ділового етикету, як інструменту 

досягнення успіху у ведені бізнесу 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 



 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти 

 

5 Оцінювання: 

поточне – опитування (усне, письмове); тестування; розв’язання 

практичних ситуацій; публікація тез доповідей, статей; виконання 

індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу (обов’язкова) 

Рік підготовки: 

3 3 

Модулів -  
Спеціальність 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 6 6 

Лекції: 

30 6 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

45 8 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 75 136 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента –  
Вид контролю: 

Екзамен  

 

8 Викладач 

Роженко О.В., ст.викладач 

 

 

 

 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Організація підприємницької діяльності 



Тема 1. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ХАРАКТЕРНА РИСА 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

1.1 Роль підприємництва як суспільного явища в умовах ринку. 

Розвиток теорій підприємництва. Сутність і характерні риси підприємництва. 

1.2  Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності в ринковій 

економіці. Функції підприємництва. Права та обов’язки підприємців.  

1.3 Підприємець – головна фігура економічного процесу. 

Особисті якості підприємця. Складові підприємницького успіху.  

1.4 Комерційна інформація як особливий товар. Кому слід 

займатися підприємницькою діяльністю 

Тема 2. ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

 

2.1 Умови, необхідні для підприємницької діяльності. Принципи 

організації підприємницьких структур.  

2.2 Види підприємництва: за формою власності, за розміром, за 

характером діяльності.  

2.3 Підприємство як основна організаційна структура підприємницької 

діяльності  

2.4 Підприємницька ідея та її вибір  

2.5 Підприємницький капітал, способи його формування 

2.6 Розробка установчих документів: їх сутність, значення, порядок 

укладання.  

2.7 Підприємство як суб'єкт і об'єкт ринку Зовнішнє та внутрішнє 

середовище господарювання підприємств, їх класифікація. Взаємовідносини 

підприємства з різними контрагентами ринку. 

 

Тема  3.  ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1 Організаційно-правові форми підприємництва.  

3.2 Організаційно-економічні форми підприємництва.  

 

Змістовий модуль ІІ.  Організаційно-управлінські функції 

підприємництва. 

 

Тема 4.  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4.1 Необхідність державного регулювання підприємницької діяльності.  

4.1 Діяльність держави в період становлення вільного підприємництва. 

4.3 Механізми регулювання підприємницької діяльності.  

4.4 Інструменти державної підтримки підприємництва.  

 



Тема 5.  Ринок і конкуренція в системі підприємництва 

5.1 Сутність ринку як сфери бізнесу.  

5.2 Зміст конкуренції в системі підприємництва.  

5.3 Методи конкурентного суперництва.  

5.4 Моделі конкурентної поведінки.  

5.5 Розвиток конкуренції в сучасних умовах.  

 

Тема 6 ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК 

6.1 Сутність та функції ризику. Види ризиків.  

6.2 Способи оцінки ризиків підприємства.  

6.3  Стратегія управління ризиком.  

6.4 Шляхи та методи зниження ризику у підприємницькій діяльності. 

 

Змістовий модуль ІІІ. Культура у бізнесі та ділова етика 

 

Тема 7.  СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-КУЛЬТУРИ 

 

7.1 Поняття та зміст бізнес-культури. Умови та фактори формування 

бізнес-культури.  

7.2 Ділова етика як затребуваний фактор інноваційної економіки. 

Принципи ділової етики.  

7.3 Форми партнерских звязків у підприємництві. Схема 

підприємницьких дій з реалізації проекту.  

7.4 Поняття угоди та основні напрями співробітництва партнерів.  

 

Тема 8. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА І АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ 
 

8.1 Поняття і сутність корпоративної культури.  

8.2 Типи і види корпоративної культури.  

8.3 Стиль управління.  Культура компанії.  

8.4 Соціальна відповідальність підприємців Норми етикету бізнес-

середовища. 

 

Тема 9. ЗАГАЛЬНІ ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ХАРАКТЕР 

ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

9.1 Ділове спілкування як елемент ділової культури.  

9.2 Ділова етика та етикет.  

9.3 Особливості української бізнес-культури.  

 

10. Рекомендована література 
1. Підприємництво та бізнес-культура [Текст] : підручник / за ред. Л. О. 

Лігоненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 508 с 

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/7138/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/7138/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/7138/source:default


2. Іванюта С. М. Іванюта В. Ф. Підприємництво і бізнес-культура. Навч. пос. 

– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. 

3. Горфинкель В.Я. ―Предпринимательство‖М., ЮНИТИ, 2001р. – 450 с. 

4. Захарчин Г.М. «Основи підприємництва», навч. посіб.К.: «Знання», 2008 р.-437 с. 

5. Селезньов В.В. «Предпринимательская деятельность».- Х.: узд. Дом 

«Фактор», 2008 р. – 752с. 

6. Данілов А.И. «Предпринимательство и бизнес», М., ЮНИТИ, 2000р 

7.  Романенко Н.Г., Смирнов Е.М. «Підприємництво і бізнес-культура», 

навч. посіб.- Донецьк, 2011р. 

8 Романенко Н.Г.  «Основы предпринимательства», Опорный конспект 

лекций,- Донецк 2003г 

9 Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. — 

Вид. 2-ге, доп. / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, О. Г. 

Дерев’янко. — К.: КНЕУ, 2002. — 379 с. 

10. Підприємництво [текст] : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська К. : 

"Центр учбової літератури", 

  



ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

системи базових знань з теорії фінансів, грошей, кредиту, засвоєння 

закономірностей функціонування грошового та фінансового ринків як 

теоретичної основи державної монетарної, валютної, податкової та 

бюджетної політики розвитку банківської справи та ринку фінансових 

послуг; формування спеціальних знань і практичних навичок з питань 

організації фінансових відносин та їх функціонування на макро- і 

мікроекономічному рівнях. 
 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності та функцій таких категорій, як "фінанси", "гроші", "кредит", 

змісту основних теорій грошей, поняття грошового обігу, грошових 

потоків, монетарного та фінансового ринків, грошових та валютних систем, 

основ кредитних, розрахункових, валютних, податкових та бюджетних 

відносин; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння аналізувати і характеризувати стан фінансових відносин в  

країні; 
уміння розраховувати основні прямі, непрямі та місцеві податки, що 

справляються з підприємств; 

уміння розраховувати суму відсотків за користування банківським 

кредитом; 

уміння складати кредитні угоди; 
уміння аналізувати міжнародні фінансово-кредитні відносини  і 

валютну систему України; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити вартість довгострокових кредитів; 

здатність обґрунтувати використання у практичній діяльності 

лізингові, факторингові, вексельні форми комерційного кредитування; 

здатність обґрунтувати та визначити основні заходи грошової 

політики держави щодо регулювання грошового обігу в країні; 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 



             4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

   перший цикл вищої освіти. 

 

                  5.Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – залік (40 балів). 

 

          6.Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7.Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань : 

07 «Управління 

та    

адміністрування » 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів – 2 
Спеціальність: 076 

"Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 

Семестр: 

Змістових модулів - 4 4-й 4-й 

Лекції: 

45 год. 6-год. 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

15 год. 8год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 90 год. 136-год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 6 

Вид контролю: 

залік 

 

10. Викладач  

Слободянюк Н. О.,  к.е.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування фінансів та 

бюджетної системи держави. 

 

Тема 1. Сутність і функції фінансів 

1.1. Історичні передумови виникнення і розвиток фінансів 

1.2. Моделі фінансових відносин 



1.3. Соціально-економічна сутність та функції фінансів 

 

Тема 2. Фінансова система та фінансовий механізм 

2.1. Фінансова система України: поняття, структура та

 загальна характеристика її сфер і ланок 
2.2. Організаційні основи функціонування фінансової системи України 

2.3. Сутність та складові елементи фінансового механізму 

2.4. Зміст і принципи фінансового планування 
2.5. Фінансовий контроль: зміст, принципи та види 

 

Тема 3. Податкова система держави. Економічна сутність і функції 

податків 

3.1. Елементи системи оподаткування 

3.2. Класифікація податків 

3.3. Податкова політика та податкова система в Україні 
3.4. Характеристика основних податків податкової системи України 

 

Тема 4. Бюджет і бюджетна система держави 

4.1. Сутність, значення та функції державного бюджету 

4.2. Бюджетний устрій та бюджетна система України 

4.3. Бюджетний процес в Україні 

4.4. Принципи і форми бюджетного фінансування 

4.5. Бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки 

 

Тема 5. Державні доходи та видатки 

5.1. Економічна природа та класифікація доходів бюджетів 

5.2. Склад доходів Державного бюджету України 
5.3. Економічна природа та класифікація видатків

 Державного бюджету 

5.4. Бюджетне фінансування видатків, його принципи,   форми і

 методи 

5.5. Склад видатків Державного бюджету. Таємні видатки 

5.6. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України 
 

Тема 6. Державний кредит 
6.1. Економічна сутність і роль державного кредиту 

6.2. Форми державного кредиту 

6.3. Класифікація державних позик і джерела їх погашення 

6.4. Державний борг, його формування і обслуговування 
6.5. Управління державним боргом 

 

Змістовий модуль 2. Сутність та зміст ланок фінансової системи 

держави, форм фінансових відносин і методів фінансової діяльності. 

 

Тема 7. Фінанси суб’єктів господарювання та



 неприбуткових організацій 

7.1. Сутність і функції фінансів підприємств 

7.2. Організаційні основи функціонування фінансів підприємств 

7.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування 
7.4. Формування фінансових результатів суб'єктів господарювання 

 

Тема 8. Фінанси населення 

8.1. Соціально-економічна сутність і функції фінансів

 домашніх господарств у ринковій системі господарювання 
8.2. Джерела і структура фінансів домогосподарств 

8.3. Фінансові рішення домашніх господарствІнвестиційна діяльність 

населення 

 

Тема 9. Фінансовий ринок 

9.1. Економічна сутність фінансового ринку та його структура 

9.2. Класифікація фінансових ринків 

9.3. Інструменти фінансового ринку 
9.4. Цінні папери як основний інструмент фінансового ринку 

 

Тема 10. Міжнародні фінанси 
10.1. Сутність і призначення міжнародних фінансів 

10.2. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції 

10.3. Міжнародний фінансовий ринок 
 

Змістовий модуль 3. Історичні аспекти розвитку грошових відносин, 

основи організації грошового обороту та функціонування валютного 

ринку. 

 

Тема 11. Сутність та функції грошей 

11.1. Походження, сутність та концепції виникнення грошей 

11.2. Форми грошей 
11.3. Функції грошей та їх еволюція 

 

Тема 12. Грошовий оборот і грошові потоки 

12.1. Характеристика і структура грошового обороту 

12.2. Форми грошового обороту 

12.3. Грошова маса та її показники 
12.4. Закон грошового обігу 

 

Тема 13. Грошовий ринок 

13.1. Сутність і структура грошового ринку та механізм

 його функціонування 

13.2. Попит і пропозиція грошей. Грошово-кредитний мультиплікатор 

13.3. Характеристика облікового ринку та його особливості 
13.4. Характеристика та операції міжбанківського ринку 



 

Тема 14. Грошові системи 

14.1. Поняття та елементи грошової системи 

14.2. Еволюція грошових систем 

14.3. Форми безготівкових розрахунків 
14.4. Створення грошової системи України 

 

Тема 15. Інфляція та грошові реформи 

15.1. Інфляція: її сутність, причини, види й типи 

15.2. Вимірювання інфляції 
15.3. Розвиток та особливості інфляції в Україні 

15.4. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика 

15.5. Грошові реформи та методи їх проведення 
 

Тема 16. Валютні відносини та валютні системи 

16.1. Сутність валюти та її конвертованість 

16.2. Валютний курс і способи його визначення 

16.3. Валютний ринок: сутність та основи функціонування 

16.4. Валютна система та її розвиток 
16.5. Формування валютної системи України 

 

Тема 17. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 

17.1. Металістична теорія грошей 

17.2. Номіналістична теорія грошей 

17.3. Кількісна теорія грошей 

17.4. Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей 
17.5. Сучасний монетаризм 

 

Змістовий модуль 4. Кредитні відносини, роль інституту фінансового 

посередництва в розвитку економіки 
 

Тема 18. Кредит у ринковій економіці 

18.1. Необхідність та сутність кредиту 

18.2. Роль кредиту в умовах ринкової економіки 
18.3. Функції кредиту 

18.4. Форми та види кредиту 
18.5. Позичковий відсоток, його сутність та основні види 

 

Тема 19. Кредитні системи 

19.1. Поняття про кредитну систему 

19.2. Банківська система України і її характеристика 
19.3. Небанківські фінансово-кредитні установи 

 

Тема 20. Центральний банк та його роль в економіці 

20.1. Загальна характеристика центральних банків 

20.2. Функції центральних банків 



20.3. Національний банк України та його функції 

20.4. Грошово-кредитна політика НБУ 
20.5. Валютна політика та роль НБУ в її реалізації 

 

Тема 21. Банківські установи як основна ланка кредитної системи 

21.1. Еволюція та розвиток комерційних банків в Україні 

21.2. Класифікація та характеристика комерційних банків 

21.3. Операції комерційних банків 
21.4. Основні показники ефективності та прибутковості діяльності банку 

 

Тема 22. Спеціалізовані кредитно-фінансові установи 

22.1. Визначення та функції фінансових посередників 

22.2. Види фінансових посередників 

22.3. Банки і банківська система 

 

10.Рекомендована література  

1. Конституція України. - К.: Преса України, 1997. - Ст. 85, 95, 96, 97, 

98, 116, 119. 

2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. 

// Вісник НБУ.  - 2000.  - № 12.  - С. 5. 

3. Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит: Навч. посіб. 

Рекомендовано МОН  - К., 2009.  - 253 с 

4. Алексеев І. В., Колісник М. К., Ярошкевич А.В. Основи теорії 

фінансів.  - Л.: ЛПТ, 2008.  - 144с 
5. Божидарнік Н.В. Валютні операції. –К, ЦУЛ, 2013. -698с. 

6. Банківська система України : монографія / В. В. Коваленко, О. Г. 

Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. – Суми : ДВНЗ ―УАБС НБУ‖, 

2010. 240с. 

7. Бюджетна система України: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. 

Рекомендовано МОН / Пасічник Ю.В.  - К., 2008.  - 670 с. 

8. Вартість банківського бізнесу : монографія / [А. О. Єпіфанов, С. В. 

Лєонов, Й. Хабер та ін.] ; за заг. ред. А. О. Єпіфанова та С. В. Лєонова. –  

Суми : ДВНЗ ―УАБС НБУ‖, 2011. – 295 с 

9. Верхоглядова H. І. Фінансовий аналіз суб'єктів господарської 

діяльності промислових підприємств. - Дніпропетровськ: Наука і  освіта, 

2003. - 203 с. 

10. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Кредит і банківська справа:  

Підручник. Затверджено МОН /  - К., 2008.  - 564 с 

 

  



БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

 

Мета викладання навчальної дисципліни -  формування системи 

фундаментальних знань з концептуальних основ бухгалтерського обліку та 

набуття практичних навичок з використання методики обліку. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

предмета бухгалтерського обліку і основні елементи його методу; 

основи організації бухгалтерського обліку на підприємствах; 

дослідження особливостей бухгалтерського обліку основних 

господарських процесів. 

 

застосування знань і розумінь: 

ведення облікових записів на рахунках бухгалтерського обліку; 

складання первинних документів й ведення їх бухгалтерської обробки, 

відображання господарської операції на рахунках бухгалтерського обліку 

виконуванняти записів до облікових регістрів, складання бухгалтерського 

балансу. 

 

формування суджень: 

вивчення предмету і методу бухгалтерського обліку,  

набуття вмінь документального оформлення господарських операцій та 

їх відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів).  

підсумкове – залік (40 балів). 

 



6. Мова викладання: 

українська, російська. 

     

  

7.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS - 5 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу 

Модулів - 1  

Спеціальність: 

076 "Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність" 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

 - 

Семестр: 

Загальна кількість 

годин -150 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 6 

ступінь: бакалавр 30 год. 6-год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 8-год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

90 136-год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю:  екзамен 

 

11. Викладач  

Штик Ю. В.,  ст. викл. 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Бухгалтерський облік у системі управління, 

баланс і рахунки 



Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.  

1.1 Поняття та сутність бухгалтерського обліку. 

1.2. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього. 

1.3. Користувачі бухгалтерської інформації. 

1.4. Вимірники, які застосовуються в обліку. 

 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 

2.1. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку 

2.2. Господарські засоби та їх класифікація 

2.3.Джерела формування господарських засобів. Господарські процеси 

2.4. Методичні прийоми (методика) бухгалтерського обліку. 

 

Тема 3. Бухгалтерський баланс. 

3.1. Сутність і побудова бухгалтерського балансу. Структура Бухгалтерського 

балансу. 

3.2. Вплив господарських операцій на баланс. 

3.3. Порядок читання та аналізу балансу. 

 

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 

4.1.Сутність, призначення та форма рахунків бухгалтерського обліку. 

4.2.Типи рахунків бухгалтерського обліку. 

4.3.Побудова рахунків бухгалтерського обліку. 

4.4.Подвійний запис, його сутність та значення. 

4.5.Методика визначення кореспондуючих рахунків та складання кореспонденції 

рахунків. 

4.6. Взаємозв’язок між балансом і рахунками. 

4.7. Синтетичний та аналітичний рахунки. 

4.8. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 

 

Змістовий модуль 2. Господарські процеси і план рахунків 

 

Тема 5. План рахунків бухгалтерського обліку. 

5.1. Роль та значення класифікації рахунків. 

5.2. Класифікація рахунків за економічним змістом. 

5.3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою. 

5.4. План рахунків – як основа організації обліку на підприємстві. 

 

Тема 6. Документація і інвентаризація. 

6.1.Первинні документи та вимоги щодо їх оформлення. 



6.2. Інвентаризація в системі первинного обліку. 

6.3.Класифікація документів в бухгалтерському обліку. 

 

Тема 7. Оцінка та калькуляція. 

7.1.     Сутність та значення вартісної оцінки. 

7.2.     Оцінка об’єктів обліку. 

7.3.     Калькулювання в системі бухгалтерського обліку. 

7.4.     Взаємозв’язок між оцінкою і калькулюванням. 

 

Тема 8. Облік господарських процесів. 

8.1. Стадії руху господарських засобів і значення їх відображення в 

бухгалтерському обліку. 

8.2. Основні завдання та показники обліку процесу постачання. 

8.3. Оцінка придбаних засобів виробництва: предметів і засобів праці. 

8.4. Облік господарських операцій з надходження засобів і предметів праці. 

8.5. Основні завдання та показники обліку процесу виробництва. 

8.6. Класифікація витрат виробництва. 

8.7. Облік витрат виробництва та калькулювання фактичної собівартості 

продукції. 

 

Тема 9. Форми бухгалтерського обліку. 

9.1. Принципи побудови форм бухгалтерського обліку. 

9.2. Меморіально-ордерна форма обліку. 

9.3. Журнал-головна форма обліку. 

9.4. Автоматизована форма обліку. 

 

Тема 10. Основи бухгалтерської (фінансової) звітності. 

10.1. Сутність та призначення організації бухгалтерської звітності 

10.2. Порядок складання, подання й оприлюднення бухгалтерської звітності 

10.3. Форми фінансової звітності. 

 

10.Рекомендована література   

 

1. Бачинський В. I. Бухгалтерський облік (загальна теорія): навч. посіб. / 

Бачинський В. I. - Л. : "Магнолія 2006", 2010. - 319 с. 

2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К., 2000.– 692 с.   

3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для вузів. - 

Житомир: ЖІТІ, 2000. - 640 с. 

4. Бухгалтерський облік (загальна теорія) [ Текст ] : навч. посіб. / В. І. 



Бачинський, П. О. Куцик, Т. В. Попітіч ; М-во освіти і науки України . — Л. : 

Магнолія 2006, 2010 . — 319 с. 

5. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / за заг. ред. Вериги Ю. А. — К. : 

Центр учбової літератури, 2008. — 396 с. 

6. Бухгалтерський облік [Текст]: навч. посіб. / Тютюнник П.С., 

Стародубова Г.М., Андрієнко В.О. [та ін.]; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: Вид-во 

ХНЕУ, 2008. - 416 с. 

7.  

8. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база [Текст] : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Уклад. Г. О. Партін [та ін.] ; М-во освіти 

і науки України . - Л. : Магнолія 2006,2009. - 264 с. 

9. Бухгалтерський облік в управлінні підприємтвом [Текст] : монографія / 

за заг. ред. О.М. Губачової ; УКООПСПІЛКА ; Полтав. ун-т споживч. 

кооперації України. - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. - 337 с. 

10. Бухгалтерський облік і аудит [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом 

освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. : термінолог. 

укр.-рос.-англ. слов. / [Ю. А. Верига та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Полтав. ун-т економіки і торгівлі . — К. : Центр учбової 

літератури, 2013 . — 292 с. 

11. Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації [ Текст ] : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В. О. Озеран [та ін.] ; М-во освіти і науки 

України, УКРООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад., за ред. В. О. Озерана, П. О. 

Куцика, А. М. Волошина . — Л. : Львів. комерц. акад., 2010 . — 311с. 

 

  



МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування теоретичних 

знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, 

методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути студент: 

 

знання і розуміння: 

сутності, форм та основних принципів міжнародних економічних 

відносин та середовища їх розвитку; 

показників розвитку та критеріїв класифікації країн світу;  

сутності, форм, видів, причин та напрямів,  

сутності, видів, напрямів, факторів та наслідків розвитку міжнародної 

торгівлі, міжнародної міграції робочої сили, прямих іноземних інвестицій, 

світової валютної системи та міжнародних розрахунків, міжнародної 

регіональної інтеграції.  

 

застосування знань і розумінь: 

уміння визначати тенденції та особливості розвитку міжнародних 

економічних відносин, зовнішнього середовища розвитку міжнародного 

бізнесу; 

уміння робити аргументовані висновки про пріоритетні напрями та 

перспективи розвитку міжнародних економічних відносин, у тому числі 

напрями та перспективи інтеграції України у світове господарства;  

 

формування суджень: 

здатність оцінювати стан та особливості розвитку міжнародних 

економічних відносин;  

здатність обґрунтувати та визначити механізми ефективного 

управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, країни.  

 

3. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

           4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 



6. Мова викладання: 

українська, російська, англійська 

 

 

7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

За вибором навчального закладу 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 Спеціальність:  

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 4-й 4-й 

Лекції: 

30 год. 6- год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

30 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 90 год. 136-год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 6 
Вид контролю: 

екзамен 

 

12.  Викладач  

          Бочарова Ю. Г. к.е.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до міжнародної економіки.  

 

Тема 1. Міжнародна економічна система.  

1.1. Визначення сутності міжнародної економіки та характеристика її основних 

понять 

1.2. Інтернаціональні економічні відносини: сутність і етапи розвитку  

1.3. Міжнародний поділ праці, як основа інтернаціоналізації економічного 

розвитку. 

 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність. 

2.1. Сутність, об’єкти, суб’єкти, форми міжнародних економічних відносин 

(МЕВ). 

2.2. Зовнішнє середовище МЕВ  



2.3. Основні типи держав та їх економічних об’єднань. 

 

Змістовий модуль 2. Форми міжнародних економічних відносин. 

 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг.  

3.1. Теорії міжнародної торгівлі  

3.2. Сутність і форми міжнародної торгівлі  

3.3. Показники міжнародної торгівлі.  

3.4. Ціноутворення в міжнародної торгівлі. 

3.5. Регулювання світової торгівлі. 

 

Тема 4. Світовий фінансовий ринок. 

4.1. Міжнародний ринок боргових зобов’язань. 

4.2. Міжнародний ринок титулів власності. 

4.3. Міжнародний ринок фінансових деривативів. 

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво.  

5.1. Міжнародний ринок інвестицій.  

5.2. Види інвестицій: портфельні і прямі.  

5.3. Державне регулювання прямих інвестицій. 

5.4. Інвестиційна політика в Україні на сучасному етапі. 

 

Тема 6. Міжнародний кредит.  

6.1. Міжнародний кредит як економічна категорія.  

6.2. Функції міжнародного кредиту.  

6.3. Основні форми і види кредиту.  

6.4. Світовий ринок позичкових капіталів. 

 

Тема 7. Світовий ринок праці. 

7.1. Загальна характеристика населення та трудових ресурсів світу. 

7.2. Якість робочої сили. 

7.3. Світовий ринок праці та тенденції його розвитку. 

7.4. Проблеми зайнятості в світовій економіці. 

 

Тема 8. Міжнародна трудова міграція.  

8.1 Сутність та причини міжнародної міграції робочої сили (ММРС). 

8.2. Види, типи та напрямки ММРС. 

8.3. Наслідки ММРС. 

8.4. Регулювання міжнародних міграційних процесів. 

 

Тема 9. Світова валютна система.  

9.1. Поняття і структура СВС  

9.2. Валютний курс і фактори, що впливають на його формування  

9.3. Регулювання валютних відносин  

9.4. Основні етапи еволюції СВС  

9.5. Валютні ринки: види і структура  



 

Тема 10. Міжнародні розрахунки. 

10.1. Сутність міжнародних розрахунків. 

10.2. Форми міжнародних розрахунків.  

 

Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага. 

11.1. Теорія платіжного балансу. 

11.2. Рахунок поточних операцій. 

11.3. Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій. 

11.4. Фінансування платіжного балансу. 

 

Змістовий модуль 3. Інтеграційні процеси в системі міжнародних 

економічних відносин.  

 

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція.  

12.1. Сутність, цілі і передумови розвитку міжнародної економічної інтеграції. 

12.2. Форми міжнародної економічної інтеграції. 9.3. Основні інтеграційні 

угруповання світу. 

 

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку.  

13.1. Сутність і складові сучасного процесу глобалізації.  

13.2. Транснаціональні корпорації як чинник глобалізації 

13.3. Особливості економічного розвитку країн в умовах глобалізації і 

транснаціоналізація світового господарства. 

 

Тема 14. Інтеграція України у світову систему. 

14.1. Передумови та шляхи інтеграції України у світову систему  

14.2. Україна в інтеграційних процесах східноєвропейських країн.  

14.3. Рівні та пріоритети інтеграцій України в систему світогосподарських 

зв’язків. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Авдокушин, Е. Ф. Международные экономические отношения 

[Текст]: учеб. Пособие / Е.Ф. Авдокушин. - 5-е изд., перераб. и доп.- М.: ИВЦ 

"Маркетинг", 2005. - 268 с.  

2. Білозубенко В.С. Інноваційна система Європейського Союзу: 

особливості формування та розвитку : монографія [Текст] / В.С. Білозубенко. 

– Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 456с. 

3. Дадалко В.А. Мировая экономика [Текст]: учебное пособие / А.В. 

Дадалко. - Минск: «Урожай», 2001. – 516 с. 

4. Дахно І.І. Міжнародна торгівля [Текст]: навч. пос. / І.І. Дахно, 



видання 2-ге, доповнене. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 296 с. 

5. Дахно І.І. Світова економіка [Текст]: навчальний посібник / І.І. 

Дахно, видання 2-е перероблене та доповнене. - К.: Центр навчальної 

літератури, 2008. - 280 с. 

6. Довідник з європейської інтеграції [Текст] / [колектив авторів] ; під 

ред. д.е.н., проф. О.Б. Чернеги. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Донецьк : 

ТОВ «Східний видавничий дім», 2013. – 461 с. 

7. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні 

відносини: Навч. посібник. - 5-те вид., стер. - К.: Знання, 2004. - 406 с. 

8. Кругман П.Р. Международная экономика [Текст] / П.Р.Кругман, М. 

Обстфельд. - 5-е изд. - СПб: Питер, 2003.- 832 с. ISBN 5-318-00514-4. 

9. Лук'яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми  

10. Чернега О.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: 

цивілізаційні виміри та особливості управління в умовах глобалізації : 

монографія [Текст] / О.Б. Чернега, Ю.Г. Бочарова; М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України. – Донецьк : ТОВ «Східний видавничий дім», 2011. 

– 348 с. 

 
 

  



МЕНЕДЖМЕНТ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування системи 

базових знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних засад 

системного управління організаціями; набуття вмінь розробки й прийняття 

управлінських рішень. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

Знання і розуміння:  
сутності  принципів, функцій, основних категорій науки управління; 

методів та базових інструментів управління організаціями;  

методики проведення оцінки ефективності управління підприємством. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати методи управління підприємством; 

уміння реалізовувати навички планування, організації, мотивації та 

контролю в процесі управління підприємством;  

уміння давати оцінку вірності і об’єктивності інформації, що 

використовує підприємство;  

уміння формулювати і приймати управлінські рішення. 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспектив господарської та управлінської 

діяльності сучасного підприємства; 

здатність визначити та надати характеристику механізму впливу 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості 

господарської та управлінської діяльності підприємств;  

здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного прийняття 

управлінських рішень в умовах сучасного підприємства.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  

підсумкове –  екзамен (40 балів). 



6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліни самостійного вибору 

навчального закладу 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 Спеціальність:  

 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 5-й 5-й 

Лекції: 

39 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання Вивчення 

процесу управління 

підприємством 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

26 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 6,5 

 

Вид контролю: 

екзамен 

 

 

8. Викладач  

Маловичко С. В. к.е.н., доцент 

 

      9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Менеджмент: функціональний аспект. 

 

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту. 

1.1. Еволюція розвитку науки «Менеджмент».  

1.2. Менеджмент як господарське управління в умовах ринку.  

1.3. Системний підхід в управлінні організацією.  

1.4. Менеджмент з позиції взаємодії із зовнішнім середовищем. 

1.5.  Менеджмент з позиції всередині організації. 

1.6. Принципи управління організацією . 



Тема 2 . Планування в організації. 

2.1. Функції менеджменту, їх класифікація та  взаємозв'язок.  

2.2. Планування: сутність і місце в системі менеджменту підприємства . 

2.3. Види планів і підходи до їх розробки .  

 

Тема 3. Організація як функція управління. 

3.1. Сутність функції «організація».  

3.2. Організації і їхні ознаки .  

3.3. Організаційно-розпорядницькі методи управління . 

3.4. Організаційні  структури  управління  та їх  характеристика. 

  

Тема 4. Мотивація як функція управління.  

4.1. Сутність мотивації як функції управління . 

4.2. Змістовні теорії мотивації . 

4.3. Процесуальні теорії мотивації . 

 

 

Тема 5. Управлінський контроль.  

5.1. Сутність контролю як функції управління . 

5.2. Види управлінського контролю . 

5.3. Етапи процесу контролю . 

 

Змістовний модуль 2. Менеджмент: соціально-психологічний аспект  
 

Тема 6. Комунікації в системі управління організацією.  

6.1.Інформація, її види та роль у менеджменті. 

6.2.Система інформаційного забезпечення торгових підприємств. 

6.3.Сутність комунікацій та їх види. 

6.4.Процес комунікацій і характеристика його етапів. 

6.5.Підвищення ефективності комунікацій 

 

Тема 7. Лідерство. 

7.1. Влада і її джерела . 

7.2. Теорії лідерства . 

7.3. Керівництво і лідерство в організації . 

 

Тема 8. Прийняття управлінських рішень.  

8.1. Управлінські рішення та  вимоги, пропоновані до їх ухвалень. 

8.2. Класифікація управлінських рішень . 

8.3. Процес прийняття рішень.  

8.4. Методи прийняття управлінських рішень . 

 

Тема 9. Ефективність управління. 

9.1. Сутність організаційної ефективності та  підходи до її визначення  

9.2. Види організаційної ефективності .  



9.3. Критерії оцінки ефективності організаційної діяльності . 

9.4. Результативність і ефективність системи менеджменту. Показники 

ефективності управління .  

9.5. Обґрунтування ефективності реалізації рішень щодо проведення 

організаційних змін 

 

10. Рекомендована література 

1. Афанасьєв М.В., Шемаєва Л.Г., Шерлока В.С. Основи менеджменту: 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / 

За ред. Проф.. М.В. Афанасьєва. – Х.: ВД „Інжек‖, 2008. – 484 с. 

2. Бажин И.И. Информационные системы менеджмента. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2008. – 688 с. 

3. Бесєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний 

підхід (модульний варіант): Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2008. – 496 с. 

4. Богоявленська Ю.В., Ходаківський Є.І. Економіка та менеджмент праці: 

Навчальний посібник. — Київ: Кондор, 2008.-332 с. 

5. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и 

практика. – СПб: Питер, 2009. – 416 с. 

6. Брасс А.А. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – Мн.: ИП 

«Экоперспектива», 2009. – 239 с. 

7. Василенко А.В. Менеджмент устойчивого развития предприятий: 

Монография. – Киев: Центр учебной литературы, 2010. – 648 с. 

8. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб. пособие 2-е изд., перер. И доп.: 

ИНФРА-Менеджмент, 2008. – 283 с. – (Серия „Высшее образование‖). 

9. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2009. – 504 с. 

10. Дяченко, Т. О. Основи менеджменту [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-

вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / Т. О. Дяченко ; М-

во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т . ─ К. : Кондор, 2010 . ─ 176 с. 

 

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність  076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета  - поглиблення теоретичних знань студентів і набуття ними практичних 

навичок питань оптимального використання матеріальних, трудових, фінансових та 

інших ресурсів підприємства. 

Завдання навчальної дисципліни полягають у тому, щоб озброїти студентів 

сучасними знаннями теорії формування ресурсного потенціалу підприємства, 



механізмів управління підприємством   та практичними навиками оцінки стану та 

ефективності роботи  з урахуванням аналізу  фінансових результатів, з метою 

забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. 

 

2. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Знати: 

 

Основи створення та принципи роботи підприємства у сучасних умовах 

господарювання, аналізувати ресурсний потенціал підприємства, визначати 

фінансові результати  діяльності, використовувати  методичний 

інструментарій економічних складових підприємства, нормативно-

інформаційну базу України;   

 

Вміти: 

 

Самостійно оцінити ресурсну складову підприємства, вибрати та 

застосувати методи оцінки економічної ефективності формування 

економічного потенціалу підприємства, аналізувати економічний стан 

підприємства з урахуванням фінансових результатів діяльності. 

 
 

3. Дисципліна нормативна (обов`язкова). 

 

           4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 



7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS -  5 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 
Нормативна 

Спеціальність: 075 

«Маркетинг» 

Модулів -  1 Спеціальність: 075 

«Маркетинг» 
Рік підготовки: 

Змістових модулів -  3 3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________ 

 

Семестр 

Загальна кількість 

 годин - 150 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4,5 

самостійної роботи 

студента – 5,6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

39 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 8 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

85 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання: 

 

Вид контролю: екзамен 

13. Викладач  

Єрмак С. О. , к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи економічної діяльності підприємств 

 

Тема 1. Підприємство як об’єкт і суб’єкт ринкових відносин . 

      

    В першій темі «Підприємство як об’єкт і суб’єкт ринкових відносин» розглянуто 

сутність підприємства як об’єкта і суб’єкта ринкових відносин. Види діяльності 

підприємства. Правові аспекти функціонування підприємств. Види  підприємств, їх 

характеристика 

 

Тема 2. Середовище функціонування підприємства. 



       В другій темі «Середовище функціонування підприємства» надано основні 

поняття зовнішнього середовища: сутність, фактори що  його обумовлюють. 

Макросередовище та мікросередовище підприємства. Внутрішнє середовище 

функціонування  підприємства. 

 

Тема 3. Комерційний розрахунок як інструмент господарювання. 

        Розглянуто економічні передумови комерційного розрахунку та його сутність. 

Організація і принципи комерційного розрахунку. Форми комерційного розрахунку. 

 

Тема 4. Стратегія підприємства, її формування та передумова реалізації 

        Надано сутнісні характеристики  та необхідність розробки стратегії 

підприємства. Етапи розробки стратегії підприємства,  їх класифікація. 

 

Тема 5. Планування діяльності підприємств 

          У п’ятій темі розглянута сутність та принципи планування. Методи планування 

та прогнозування на підприємстві.  

     

Змістовий модуль 2. Ресурсний потенціал підприємства 

 

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства 

 

Сутність, критерії, основні складові ресурсного потенціалу підприємства. 

Сутність та види ефективності, основний критерій ефективності. Показники оцінки 

ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства. 

  

Тема 7. Матеріальні ресурси підприємства 

 

          Оцінка, класифікація і структура основних фондів. Відтворення основних 

фондів. Виробнича потужність підприємства. Показники стану, забезпечення та 

ефективності використання основних фондів. Сутність, класифікація та ефективність 

використання оборотних активів підприємства. 

 

Тема 8. Трудові ресурси підприємства 

 

           Сутність, класифікація та показники стану трудових ресурсів підприємства. 

Показники ефективності використання трудових ресурсів. Форми та системи оплати 

праці працівників 

 

Тема 9. Фінансові ресурси підприємства. 

 

          Поняття фінансових ресурсів, джерела їх утворювання та напрямки 

використання. Економічна сутність та класифікація оборотних активів. Показники 

ефективності використання оборотних активів. 

 



Тема 10. Нематеріальні ресурси підприємства 

 

        Нематеріальні ресурси, їх сутність і види. Поняття нематеріальних активів, їх 

склад 

 

Змістовий модуль 3. Ефективність діяльності підприємств 

 

Тема 11. Товарооборот торговельних підприємств 

 

         Соціально економічний зміст та склад роздрібного товарообігу. Оптовий 

товарооборот: сутність, функції, показники оцінки Зміст та склад товарообороту 

ресторанного господарства. Товарні запаси і товарообіговість. Аналіз і планування 

товарообороту . 

 

Тема 12. Оптимізація поточних витрат підприємства 

 

        Поняття та склад витрат виробництва та обігу. Класифікація витрат 

підприємства. Показники аналізу витрат виробництва та чинники, що їх 

обумовлюють. 

 

Тема 13. Фінансові результати діяльності підприємства 

 

        Поняття доходу підприємства, джерела формування та механізм розподілу. 

Прибуток: сутність, функції, види та чинники, що обумовлюють його розмір. Розподіл 

та використання прибутку. Показники рентабельності. 

 

Тема 14. Обґрунтування показників діяльності підприємства 

        Крапка беззбитковості. Крапка мінімального рівню рентабельності. Запас 

фінансової стійкості підприємства 

10. Рекомендована література 

1. Фролова Л.В., Єрмак С.О. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка 

підприємства» для студентів денної та заочної форми навчання. / ДонНУЕТ, 2014 – 

115с.  

2. Фролова Л.В., Бакунов А.А., Шаруга Л.В. Экономика предприятия в структурно-

логических схемах. Учебное пособие. – Издание 3-е дополн. – Донецк: ДонГУЭТ, 

2005. - с.173 

3. Практикум по ―Экономике предприятия‖ для студентов ФЭУМЭО специальности 

7.050107 / Сост. Л.В. Фролова – Изд. 2-е – Донецк: ДонГУЭТ, 2005. – 113 с. 

4.Экономика предприятия: Учебное пособие./ Под. ред д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. – 

Сумы: ИТД, «Университетская книга», 2009. – 632 с. 

5.Економіка підприємства: навчальний посібник для вищої школи. - Львів: Новий 

Світ - 2000, 2012. - 439 с. 

6.Грицюк, Е. О. Економіка підприємства: навчальний посібник. - К. : Дакор, 2009. - 

http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=674
http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=674
http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=222


304 с. 

7.Березін О. В. Економіка підприємства. - К. : Знання, 2009. - 390 с. 

   Економіка підприємства: зб. практичних задач і ситуацій: навч. посібник. - К. : 

КНЕУ, 2008. - 323 с. 

8. Економіка промислового підприємства / за ред. Н. М. Тюріної. - Львів : Новий світ-

2000, 2008. - 312 с. 

9.Іванова, Валентина Василівна. Планування і контроль на підприємстві: навч. 

посібник / В. В. Іванова. - Суми : Університетська книга, 2011. - 443 с. 

10. Економіка підприємства: навчальний посібник для вищої школи. - Львів: Новий 

Світ - 2000, 2012. - 439 с. 

 

 

  

http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=224
http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=220
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http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=223
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МАРКЕТИНГ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання 

теоретичних знань та формування практичних навичок щодо базових 

категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової 

діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності, принципів і функцій маркетингу, цілей і завдань 

маркетингової діяльності, систем сучасного маркетингу; 

сутності, цілей, завдань, класифікації, етапів, методів маркетингових 

досліджень; 

маркетингової товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння розробити рекомендації щодо удосконалення концепції, 

елементів, принципів, функцій маркетингу підприємств;  

уміння розробити рекомендації щодо удосконалення практики 

використання маркетингової інформації і методів, складання МІС, 

проведення маркетингових досліджень; 

уміння розробити пропозиції щодо удосконалення маркетингової 

товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспектив маркетингової діяльності на 

підприємстві; 

здатність визначити та надати характеристику механізму впливу 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості 

господарської діяльності підприємства;  

здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного управління 

маркетинговою діяльністю на підприємстві.  

 

3.  Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

  

           4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

 



5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  

підсумкове – залік, екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська  

 

7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS –10 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна за вибором вузу  

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 
 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 5-й 5-й 

Лекції: 

26 год. 12-год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 16 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин 300 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 98 год. 272-год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 год. - 

самостійної роботи 

студента –4 
Вид контролю: 

екзамен 

 

14. Викладач  

Маловичко С. В. к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи маркетингу 

 

Тема 1. Актуальність, предмет, задачі та зміст дисципліни 

“Маркетинг”. 

1.1. Актуальність і практична необхідність вивчення і використання 

маркетингу в умовах ринкових відносин. 

1.2. Предмет, мета, задачі і зміст  дисципліни „Маркетинг‖. 



 

Тема 2. Сутність маркетингу. 

2.1. Маркетинг: основні поняття та історичні етапи розвитку. 

2.2. Принципи і функції маркетингу. 

2.3. Цілі і задачі маркетингової діяльності підприємства. 

 

Тема 3. Концепції маркетингу та їх характеристика.  

3.1. Концепція вдосконалення виробництва. 

3.2. Концепція вдосконалення товару. 

3.3. Збутова концепція.  

3.4. Маркетингова концепція. 

3.5. Концепція соціально–етичного маркетингу. 

3.6. Концепція маркетингу відносин. 

 

Тема.4. Системи та характеристики сучасного маркетингу. 

4.1.Основні системи сучасного маркетингу. 

4.2. Глобальний маркетинг. 

4.3. Інтерактивний маркетинг. 

4.4. Індивідуальний маркетинг. 

4.5. Екологічний маркетинг. 

 

Тема 5. Маркетинг як відкрита мобільна система. 

5.1. Маркетингове середовище: сутність, склад, характеристика. 

5.2. Цілі, задачі, види маркетингу, їх характеристика. 

 

Тема 6 Формування маркетингової інформаційної системи (МІС) на 

основі проведення маркетингових досліджень. 

6.1. Інформація, її сутність, вимоги до маркетингової інформації. 

6.2. Маркетингова інформаційна система (МІС), її склад та характеристика. 

6.3. Сутність, види, методи маркетингових досліджень. 

6.4. Процес маркетингових досліджень: сутність і характеристика етапів. 

Тема 7.  Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових 

сегментів 

7.1. Потреби та попит суб’єктів ринку: сутність, класифікація, вимірювання 

потреб, методи дослідження попиту. 

7.2. Моделювання поведінки покупців. 

7.3. Сутність та ознаки сегментації ринку. Стратегії охоплення ринку. 

7.4. Типологія споживачів: поняття та підходи до її здійснення. 

 

Тема 8. Організація маркетингової діяльності підприємства.  

8.1. Організація маркетингу підприємства. 

8.2. Види організаційних структур служби маркетингу і їх характеристика.  

8.3. Положення про службу маркетингу і характеристика його розділів. 

8.4. Кадрове забезпечення служби маркетингу. 



 

Тема 9. Контроль маркетингової діяльності підприємства. 

9.1. Контроль маркетингу: сутність і види. 

9.2. Стратегічний контроль маркетингу. 

9.3. Тактичний контроль маркетингу: об’єкти і зміст контролю. 

9.4. Контроль прибутковості в підприємствах на сучасному етапі. 

 

Змістовий модуль 2. Маркетингова політика підприємства 

 

Тема 10 Маркетингова товарна політика. 

10.1. Товар і товарна політика підприємства в умовах маркетингової 

орієнтації: поняття, склад і характеристика. 

10.2. Процес розробки нових товарів: види товарів ринкової новизни, типи 

нововведень, етапи розробки нових товарів. 

10.3. Сутність конкурентоспроможності товарів та алгоритм її оцінки. 

 

Тема 11. Маркетингова цінова політика. 

11.1. Ціна і цінова політика у маркетинговій діяльності підприємства. 

11.2. Формування маркетингової цінової політики. 

11.3. Методи маркетингового ціноутворення. 

 

Тема 12. Маркетингова політика розподілу. 

12.1. Розподіл у системі маркетингу: сутність, принципи, канали розподілу. 

12.2. Процес вибору системи та стратегії розподілу. 

12.3. Маркетингові системи у вдосконаленні управління розподілом. 

12.4. Маркетингові рішення в оптовій та роздрібній торгівлі.  

12.5. Мерчандайзинг: сутність та заходи його здійснення. 

 

Тема 13. Маркетингова політика комунікацій. 

13.1. Комплекс маркетингових комунікацій (просування-мікс): сутність, 

види, функції. 

13.2. Розробка системи просування в підприємстві. 

13.3. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій. 

13.4. Паблік рилейшнз у комплексі маркетингових комунікацій.  

13.5. Стимулювання збуту (СТИЗ): сутність і заходи. 

13.6. Прямий маркетинг: сутність і форми. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Маркетинг [Текст] : завдання та навч.- метод. рек. щодо викон. 

контрол. робіт з дисц.  (для студ. ін-ту обліку і фінансів спец. 6.050104 

„Фінанси‖, 6.050105 „Банк. справа‖, 6.050106 „Облік і аудит‖ заочної 

форми навчання за скороченою і повною програмою) / М-во освіти і науки 

України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського, ін-т економіки і упр., каф. маркетинг. менедж.; [С.І. 



Коломицева, Л.О. Нестеренко, А.С. Панчук, Я.В. Приходченко, С.В. 

Чернишева.]  – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008.- 99 с. 

2. Маркетинг [Текст]: завдання та методичні рекомендації щодо 

виконання позааудиторної самостійної роботи та індивідуальних 

навчально-дослідних завдань: (для студ. ден. та заоч. форм навчання Ін-ту 

обліку і фінансів) / Л.В. Балабанова, С.І.Коломицева, С.В.Чернишева; 

Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. 

маркетинг. менедж. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 70 с. 

3. Маркетинг [Текст]: навч.-наочн. посіб. для самост. роботи студ. в 

умовах кредит. системи орг. навч. процесу: (для студ. ден. та заоч. форм 

навчання Ін-ту обліку і фінансів) / С.І.Коломицева, С.В.Чернишева; 

Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. 

маркетинг. менедж. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 183 с. 

4. Маркетинг відносин: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, С. В. 

Чернишева /   М-во освіти і науки України, Донец. нац. університет 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 

2010. -  381 с. 

5. Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні 

рішення. Навч. посібник у схемах і таблицях (для організації самост. 

роботи студентів ВНЗ). / С.В. Смерічевська, М.В. Жаболенко, С.В. 

Чернишева та інш.: за заг. ред. С.В. Смерічевської – Львів: «Магнолія 

2006», 2013. – 552 с. 

6. Маркетинг: концептуальні основи та стратегічні рішення: навч.-

наочн. посіб. у схемах і таблицях (для організації самост. роботи студ. 

ВНЗ, які навчаються за економічними, управлінськими та інженерними 

спеціальностями) / С.В. Смерічевська, С.В. Чернишева. – Донецьк: ВІК, 

2011.- 229 с. 

7. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг 

підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 612 с. 

8. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник.-7-ме вид. Лібра К., 2010. 

- 720 с. 

9. Данілова Л. Л., Петровська С. В. Ціноутворення та маркетингова 

цінова політика: Навч. посіб. -К.: КНТЕУ, 2011. – 130 с. 

10. Маловичко С.В. Проблеми застосування електронного 

маркетингу на підприємствах України/ С.В. Маловичко // Глобальні та 

національні проблеми економіки: елект. нраукове видання. – Миколаїв: 

МНУ. – 2014. - Вип. 2.– С. 614-616. 

 

  



ТОВАРОЗНАВСТВО НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – для роботи в умовах 

ринкової  економіки мета й завдання вивчення товарознавства товарів 

культурно-побутового призначення  випливають із мети і завдань, котрі 

стоять перед спеціалістами підприємств і організацій – досягнення високої 

ефективності комерційної діяльності завдяки закупівлі і реалізації товарів 

відповідного асортименту і рівня якості, тобто конкурентоспроможних. 

Успішна діяльність підприємства чи організації може бути досягнута від 

реалізації товарів, котрі: 

 відповідають чітко визначеним потребам і задовольняють вимоги 

споживачів; 

 відповідають застосованим стандартам і технічним умовам; 

 відповідають чинному законодавству і іншим вимогам 

суспільства – пропонуються споживачам за конкурентоспроможною ціною; 

 обумовлюють отримання прибутку. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути студент: 

 

знання і розуміння: 

категорії, поняття, терміни, визначення і класифікації, що стосуються 

конкретних груп товарів культурно-побутового призначення; 

фактори формування потреб споживачів у конкретних товарах, функції 

товарів, вимоги споживачів до властивостей, асортименту і рівня якості 

товарів; 

фактори формування асортименту, властивостей і якості товарів у 

сфері виробництва, нормативні документи, методи випробувань і контролю 

якості, правила користування товарами культурно-побутового призначення і 

умови їхнього зберігання, вимоги до маркірування; 

асортимент товарів, їхні види і різновиди, конструктивні особливості, 

ознаки класифікації, класифікаційні групи, кодування товарів; 

 

застосування знань і розумінь: 

вивчати, аналізувати і оцінювати умови сфери споживання конкретних 

груп товарів культурно-побутового призначення, фактори формування вимог 

споживачів до асортименту і рівня якості; виявляти, визначати і оцінювати 

ознаки, властивості і показники якості  матеріалів і виробів, котрі впливають 

на рівень забезпечення вимог споживачів, безпеку, надійність і ефективність 

споживання, обґрунтовувати ціну у відповідності зі споживчою цінністю 

товарів, прогнозувати їхню конкурентоспроможність; 



користуватися нормативними документами, оцінювати їхню точку зору 

до вимог споживачів і соціально-економічного прогресу країни; 

контролювати і оцінювати якість товарів культурно-побутового 

призначення згідно нормативних документів, забезпечувати збереження 

якості у сфері товарообігу; 

формувати оптимальну структуру торговельного асортименту товарів 

культурно-побутового призначення, аналізувати її динаміку за ознаками і 

властивостями, що впливають на рівень задоволення потреб і попиту 

споживачів, кодувати товари для обробки інформації на ЕОМ; 

консультувати покупців з питань вибору товарів культурно-побутового 

призначення, раціонального їхнього використання, правил користування і 

догляду, умов досягнення ефективності споживання. 

 

формування суджень: 

опанувати систему знань і вмінь, що стосуються потреб споживачів, 

асортименту, властивостей і рівня якості товарів культурно-побутового 

призначення, чинників їхнього формування, методів контролю і умов 

зберігання; 

показники якості та методи їх визначення, закономірності появи 

дефектів, специфічних для кожної групи товарів, та способи їх усунення, 

методи пакування та зберігання продукції.  
 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 



Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 
Спеціальність: 076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 5-й 5-й 

Лекції:   

26 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

- - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 150 

39 год. 8 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 5 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

Екзамен, курсова робота 

 

8. Викладач 

Пиріков О.В., к.т.н., доцент. 
 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Товари господарського призначення 

Тема 1.  Товари із пластичних мас 

1.2.  Побутові хімічні товари 

1.3.  Скляні побутові товари 

1.4.  Керамічні товари 

 

Тема 2.  Металогосподарські товари 

2.1. Побутові електротовари 

2.2.  Меблеві товари 

2.3.  Будівельні товари 

 

        Змістовий модуль 2. Товари  культурно-побутового призначення 

 

Тема 3. Папір, картон та вироби з них 

3.1. Шкільно-письмові та канцелярські товари 

3.2. Музичні товари 

3.3. Іграшки та ялинкові прикраси 

Тема 4. Книжкові товари 

4.1. Радіоелектронні засоби запису і відтворення звуку та зображення 



4.2. Фототовари і відеокамери 

4.3. Товари для спорту та туризму 

4.4.  Товари для рибної ловлі та полювання 

 

Тема 5. Транспортні засоби 

5.1. Ювелірні товари 

5.2. Годинники 
 

10. Рекомендована література 

 

1. Агбаш В.Л. Ринок побутових радіоелектронних товарів / В.Л. Агбаш, 

І.І. Васильєва //  Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. – 2-е вид., 

перероб. та доп. ; під ред. проф. О.О. Шубіна. – К.: НМЦВО МОН України; 

Студцентр, 2004. – С. 338-367. 

2. Агбаш В.Л. Ринок побутових радіоелектронних товарів. Інфраструктура 

товарного ринку: непродовольчі товари : підручник / В.Л. Агбаш, 

І.І. Васильєва ; за ред. О.О. Шубіна. – К. : Знання, 2009. – С. 84-125. 

3. Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф. и др. Товароведение непродовольственных 

товаров. – М.: Экономика, 1989. 

4. Артюх Т.М. Діагностика та экспертиза коштовностей: Шдручник. - К.: 

КНТЕУ, 2002. - 500 с. 

5. Байдакова Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари. Товари культурно-

побутового призначення: підручник / Л.І. Байдакова, О.І. Передрій, І.М. 

Байдакова. – К.: Вища шк., 2009. – 327 с. 

6. Васильєва І.І. Ринок побутових радіоелектронних товарів / І.І. Васильєва // 

Ринок непродовольчих товарів України: реалії та перспективи : 

монографія: в 3 т. / кол. авт.: О.О. Шубін, О.М. Азарян та ін.; за наук. ред. 

О.О. Шубіна. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – Т. 1. – С. 314-357. 

7. Глушкова Т.Г. Товари культурно-побутоваго призначення: підручник / Т.Г. 

Глушкова. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 550 с. 

8. Інфраструктура товарного ринку: непродовольчі товари : підручник / за 

ред. О.О. Шубіна. – К. : Знання, 2009. – 702 с. 

9. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. та доп. / 

Під ред. проф. О.О. Шубіна. – К.: НМЦВО МОіН України; Студцентр, 

2004. –     816 с. 

10. Лифшиц И.М. Исследование непродовольственных товаров. – М.: 

Экономика, 1988. 

  



ТОВАРОЗНАВСТВО (ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ)  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання студентам 

спеціальних теоретичних знань та практичних навичок для вирішення 

основних завдань торговельної діяльності, що пов’язані з організацією роботи 

і комерційною діяльністю щодо закупівлі і реалізації зерноборошняних, 

плодоовочевих, кондитерських, смакових, м’ясних, яєчних, рибних, молочних 

товарів та харчових жирів, відповідного асортименту, рівня якості і 

купівельної спроможності. Крім того, метою є теоретична і практична 

підготовка студентів до самостійної практичної діяльності в галузі торгівлі 

зерноборошняними, плодоовочевими, кондитерськими, смаковими, м’ясними, 

яєчними, рибними, молочними товарами та харчовими жирами. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 

       знання і розуміння: 

властивостей сировини для виготовлення зерноборошняних, 

плодоовочевих, кондитерських, смакових, м’ясних, яєчних, рибних, 

молочних товарів та харчових жирів, її вплив на формування споживних 

властивостей готової продукції; 

особливостей технології виготовлення зерноборошняних, 

плодоовочевих, кондитерських, смакових, м’ясних, яєчних, рибних, 

молочних товарів та харчових жирів, специфіку асортименту та продуктів їх 

переробки; 

правил та умов зберігання зерноборошняних, плодоовочевих, 

кондитерських, смакових, м’ясних, яєчних, рибних, молочних товарів та 

харчових жирів; 

дефектів продукції, що виникають. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти орієнтуватись в груповому і внутрішньогруповому асортименті 

товарів рослинного походження та тваринного походження та супутніх 

товарах, визначати якість  за органолептичними  і фізико-хімічними 

показниками; 

вміти користуватися нормативною документацією; 

вміти розпізнавати дефекти продукції. 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспективи ринку зерноборошняних, 

плодоовочевих, кондитерських, смакових, м’ясних, яєчних, рибних, 

молочних товарів та харчових жирів; 

здатність визначити та надати характеристику груповому і 



внутрішньогруповому асортименту товарів рослинного походження та 

тваринного походження та супутніх товарах;  

здатність визначити якість харчових продуктів  за органолептичними  і 

фізико-хімічними показниками відповідно вимог нормативно-технічної 

документації.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; звіт про виконання лабораторного 

заняття; експрес-контрольна робота; реферат; ессе; (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів);  курсова робота (100 балів). 

 

6. Мова викладання: 
українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 
Галузь знань: 

 07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 
 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6-й 6-й 

Лекції:   

30 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

- - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

30 год. 8 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 5 

 90 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен, курсова робота 

 



8. Викладач 

Дітріх І.В., к.х.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Товарознавство товарів рослинного 

походження 

 

Тема 1. Товарознавство зерноборошняних товарів. 
1.1. Характеристика зернових культур. 

1.2. Продукти переробки зерна 

1.3. Товарознавча характеристика макаронних виробів 

1.4. Хлібобулочні вироби 

 

Тема 2. Товарознавство плодоовочевих товарів 
2.1. Загальна характеристика овочів та плодів. 

2.2. Товарознавча характеристика плодових овочів. 

2.3. Свіжі плоди: класифікація плодів, характеристика окремих видів. 

 

Тема 3. Товарознавча характеристика плодових овочів. 
3.1. Харчова цінність, класифікація гарбузових овочів. 

3.2. хвороби, пошкодження та норми якості гарбузових овочів. 

3.3. Харчова цінність та класифікація томатних овочів.   

      Хвороби, пошкодження та норми якості томатних овочів.  

4.4. Харчова цінність, класифікація та норми якості бобових овочів. 

 

Тема 4. Товарознавство кондитерських товарів 

4.1. Східні солодощі та халва. 

4.2. Кондитерські вироби: цукристі вироби. 

4.3. Борошнисті  кондитерські вироби. 

4.4. Характеристика цукру, меду, крохмалепродуктів. 

 

Тема 5. Товарознавство смакових товарів 
5.1. Загальна характеристика смакових товарів. Прянощі та приправи. 

5.2. Споживні властивості чаю та кави.   

5.3. Міцні спиртні напої та вина 

5.4. Безалкогольні напої. Пиво та слабоалкогольні коктейлі.    

5.5. Тютюнові вироби. 

 

Змістовий модуль 2. Товарознавство товарів тваринного 

походження 

 

Тема 6. Товарознавство молока та молочних товарів. 

6.1. Товарознавча характеристика  молока. 

6.2. Товарознавча характеристика молочних консервів та продуктів 



дитячого харчування. 

6.3. Характеристика споживних властивостей морозива. 

6.4. Споживні властивості та особливості виготовлення кисломолочних 

продуктів. 

6.5. Споживні властивості та характеристика асортименту сирів. 

 

Тема 7. Товарознавство харчових жирів. 

7.1. Загальна характеристика жирів. Товарознавча характеристика олії. 

7.2. Характеристика споживних властивостей тваринних топлених 

жирів, вершкового масла 

7.3. Товарознавча характеристика жирів кондитерських, кулінарних, 

хлібопекарських та для молочної промисловості.  

7.4. Товарознавча характеристика маргарину, спреду та суміші 

жирової.  

Характеристика технології та вплив операцій на формування якості 

майонезу. 

 

Тема 8. Товарознавство м’яса 

8.1. Характеристика забійних тварин та птиці, їх переробка.  

8.2. Класифікація і клеймування м'яса забійних тварин. 

8.3. Морфологічний та хімічний склад м'яса. Післязабійні зміни в м'ясі. 

8.4. Фасоване м'ясо та м'ясні субпродукти. 

8.5. Холодильна обробка і зберігання м'яса і субпродуктів. 

 

Тема 9. Товарознавство м’ясних товарів 

9.1. М'ясні напівфабрикати. 

9.2. Характеристика ковбасних виробів. 

9.3. М 'ясні консерви. 

9.4. М'ясні копченості. 

 

Тема 10.Товарознавство яєчних продуктів. 

10. 1. Морожені та охолоджені яєчні продукти. 

10.2. Сухі яєчні продукти. Виробництво, види. Оцінка якості.  

10.3. Дефекти, їх причини і способи попередження. Пакування, 

маркування, транспортування.  

10.4. Умови і терміни зберігання та реалізації. 

 

Тема 11. Товарознавство риби та рибних товарів 
11.1. Загальні відомості про рибу. Характеристика основних родин і 

видів промислових риб. 

11.2. Хімічний склад і харчова цінність м’яса риб. 

11.3. Хвороби риб та посмертні зміни, які відбуваються в них. 

11.4. Жива товарна риба. Водні нерибні об’єкти харчового 

використання. 

11.5. Холодильна обробка риби та водних нерибних об’єктів 



 

Тема 12. Товарознавство продуктів переробки риби та нерибних 

товарів 
12.1. Солоні і мариновані рибні товари. 

12.2. Характеристика сушених та в’ялених рибних товарів. 

12.3. Копчені рибні товари. 

12.4. Консерви і пресерви із гідробіонтів. 

12.5. Рибні напівфабрикати і кулінарні вироби. 

12.6. Ікри  риб та ікряні товари. 

 

10. Рекомендована література  
1. Задорожний І.М., Гавриліщин В.П. Товарознавство 

зерноборошняних товарів. – Львів: Компакт-ЛВ., 2004.-356 с. 

2. Льовшина Л.Д. Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-

ароматичних рослин та прянощів : навчальний посібник / Л.Д. Льовшина, 

В.М. Михайлов, О.В. М’ячиков. – К. : Лібра-К, 2010. – 388 с. 

3. Орлова Н.Я. Товарознавство продовольчих товарів. Фрукти, овочі, 
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ЕКОНОМІКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни  - формування вмінь і 

навичок щодо  комплексного розуміння проблем управління господарсько-

фінансовою діяльністю торговельного підприємства.. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

ролі і місця торгівлі в господарському комплексі регіону та країни; 

особливостей формування економічних ресурсів торговельних 

підприємств; 

показників діяльності та складу товарообороту підприємств роздрібної,  

оптової торгівлі та  ресторанного господарства;  

сутності, склад, класифікації витрат обігу, доходів і прибутку 

торговельних підприємств, основні методи їх аналізу;  

сутності ефективності діяльності торговельних підприємств, факторів, 

що на неї впливають;  

методики аналізу основних показників та ефективності діяльності 

торговельних підприємств. 

 

застосування знань і розумінь:  

вміти на основі даних статистичної звітності та поточного обліку 

аналізувати основні показники та ефективність діяльності торговельних 

підприємств в автоматизованому середовищі EXCEL; 

вміти здійснювати планування основних показників діяльності 

торговельних підприємств, визначати резерви підвищення ефективності їх 

діяльності. 

 

формування суджень: 

розуміти принципи і функції та процес організації економічної 

діяльності на торговельному підприємстві; 

аналізувати економічний стан торговельного підприємства з 

урахуванням фінансових результатів діяльності; 

  приймати обґрунтоване управлінське рішення по результатах 

проведеного аналізу. 

 

  

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова).  



 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищоїосвіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
  

Найменуванняпоказників 
Галузьзнань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальноїдисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількістькредитів 

ECTS -  5 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов’язкова  

Модулів -  1 

Спеціальність 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

Рікпідготовки: 

Змістовихмодулів -  3 3-й 4-й 

Індивідуальненауково-

досліднезавдання - 
Семестр 

Загальнакількість 

 годин - 150 

6-й 6-й 

Лекції: 

Тижневих годин 

дляденноїформинавчання: 

аудиторних - 5 

самостійноїроботи 

студента – 5 
Ступінь: бакалавр 

30 6 

Практичні, семінарські: 

45 8 

Лабораторні: 

- - 

Самостійна робота: 

75 136 

Індивідуальнізавдання: 

Вид контролю: екзамен 

 

8. Викладач 

Єрмак С.О., к.е.н., доцент 

9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.   Торгівля як галузь господарського комплексу 

регіону й країни 

 



Тема 1. Споживчий ринок товарів, послуг і показники його оцінки. 

 Споживчий ринок товарів, послуг, його сутність, типи, функції, 

класифікація. Показники оцінки стану й розвитку споживчого ринку товарів 

(послуг). Об'єкти, суб'єкти споживчого ринку. Інфраструктура ринку. 

Соціально-економічний ефект і ефективність ринкової діяльності. Споживач 

– центральна фігура в ринкових відносинах. Споживання й купівельна 

спроможність населення. Основні тенденції розвитку народного споживання. 

Споживання й потреби, їхня суть і їхня економічна характеристика. Попит як 

форма прояву потреби, як елемент ринку. Попит та товарна пропозиція. Роль 

торгівлі у формуванні потреб. Державне регулювання співвідношення між 

пропозицією та попитом. Фактори, які впливають на попит та пропозицію. 

Купівельні фонди населення. Баланс доходів і витрат населення. Оцінка 

ємності ринку країни, регіону. Товарні ресурси, їхня характеристика та 

класифікація. Ринкові фонди. Джерела формування товарних ресурсів. 

Матеріальний баланс товарних ресурсів. Напрямки використання товарних 

ресурсів. Ринкові фонди, їхнє призначення та зв'язок з товарооборотом.  

Тема 2. Економічна сутність, соціально-економічні форми, роль і 

значення торгівлі в господарському комплексі країни й ринку.  

Внутрішня торгівля як сфера національної економіки. Форми 

товарообміну. Торгівля товарами народного споживання як форма товарного 

обігу, її особливості. Основні функції торгівлі. Торгівля й процес грошового 

обігу.Роль торгівлі в здійсненні зв'язку між галузями економіки й регіонами 

держави. Вплив торгівлі на виробництво й споживання. Торгівля як 

багатофункціональна соціально-економічна підсистема національної 

економіки. Торгівля як органічна складова ринку товарів і послуг. Торгівля 

як сфера обігу товарів і послуг. Торгівля як вид економічної діяльності. 

Торгівля як самостійна галузь економіки. 

 Оптова торгівля: її характеристика, роль, функції. 

 Роздрібна торгівля: її характеристика, роль, функції. 

 Ресторанне господарство: його характеристика, роль, функції.  

Взаємозв'язок закладів (підприємств) ресторанного господарства й 

галузевих комплексів.   

Система заходів щодо поліпшення стану споживчого ринку. 

Торгівля в системі ринкових стосунків, її форми, види і органи керівництва. 

Кооперація як соціально-економічне явище і форма організації спільної 

діяльності. Економічні аспекти впливу інформаційних технологій на сферу 

обміну і споживання. Віртуальна  економіка. Рівні співвідношення 

електронної економічної діяльності. Система секторів електронного бізнесу. 

Електронна роздрібна торгівля. Бізнес-процеси в системі електронної 

комерції в Інтернет-магазині (електронному магазині, е-магазині). Сервер 

електронного магазина (е-магазина). Перспективи розвитку електронної 

торгівлі в Україні.   

Тема 3. Особливості формування економічних ресурсів торгових 

підприємств і їх оцінка. Особливості формування матеріально-технічної бази 



торговельного підприємства. Основні фонди, їх структура.  Загальні й 

специфічні показники ефективності використання основних фондів 

роздрібного торговельного підприємства, оптового підприємства, закладу 

(підприємства) ресторанного господарства.  

Особливості формування персоналу роздрібного торговельного 

підприємства, оптового підприємства, закладу (підприємства) ресторанного 

господарства. Особливості стимулювання  працівників торгівлі. Особливості 

праці працівників торгівлі. Загальні і специфічні показники ефективності 

використання трудових ресурсів торговельного підприємства. 

Оборотні активи торговельних підприємств як економічна категорія і 

як інструмент ринкового механізму. Класифікація оборотних активів 

торговельних підприємств. Особливості структури оборотних активів 

торговельних підприємств. Система показників ефективності використання 

оборотних активів роздрібного торгового підприємства, оптового 

підприємства, закладу (підприємства) ресторанного господарства.  

 

Змістовий модуль 2.   Організаційно економічні основи 

функціонування торговельного підприємства 

Тема 4. Обсяги продажу підприємств роздрібної торгівлі.  

Показники товарообороту роздрібної торгівлі і їх економічна 

характеристика. Роль товарообороту в економіці країни. Чинники, які 

визначають обсяги, структуру і перспективи розвитку роздрібного 

товарообороту підприємства. Характеристика товарних запасів і основні 

етапи їх формування. Асортиментна політика підприємства роздрібної 

торгівлі і методичні основи формування асортименту товарів. Управління 

товарним забезпеченням роздрібного товарообороту. Аналіз загального 

обсягу та структури товарообороту підприємств роздрібної торгівлі. Аналіз 

товарних запасів. Аналіз товарного забезпечення роздрібного товарообороту. 

Межі доцільної діяльності підприємства роздрібної торгівлі. 

Тема 5. Обсяги продажу оптового підприємства.  Товарооборот оптової 

торгівлі, його суть, види, економічна характеристика. Класифікація 

товарообороту оптової торгівлі. Особливості обороту овоче-, фрукто-, 

картоплесховищ.  Зміст і послідовність аналізу оптового товарообороту. 

Товарні запаси оптової торгівлі, їх роль, характеристика, класифікація, 

аналіз. Товарне забезпечення оптового товарообороту, його характеристика і 

методика аналізу. Межі доцільної діяльності   підприємства оптової торгівлі. 

Тема 6. Продукція і товарооборот закладів (підприємств)  ресторанного 

господарства.  Продукція і види товарообороту на підприємствах  

ресторанного господарства. Зв'язок окремих видів обороту підприємств 

ресторанного господарства. Структура товарообороту закладів (підприємств) 

ресторанного господарства, порядок розрахунку. Продукція власного 

виробництва, її види, характеристика. Аналіз товарообороту й випуску 

продукції. Виробнича потужність, фактори, які її визначають. Пропускна 

спроможність. Розрахунок потреби у сировині закладу (підприємства) 



ресторанного господарства. Товарні запаси і запаси сировини, їх аналіз. 

Шляхи оптимізації обсягу і структури товарних запасів і мінімізації витрат на 

їх закупівлю. Визначення оптимального розміру закупівлі сировини і товарів. 

Межі доцільної діяльності   підприємства ресторанного господарства. 

 

Змістовий модуль 3. Фінансово-економічні результати і 

ефективність діяльності торговельних підприємств 

Тема 7. Витрати обігу торговельних підприємств. Поняття і 

класифікація витрат обігу торговельного підприємства. Склад і структура 

валових витрат торгового підприємства. Умовно-постійні і умовно-змінні 

витрати, їх характеристика. Показники, які характеризують витрати обігу. 

Номенклатура витрат обігу і їх характеристика. Рівень витрат обігу. Зміст і 

послідовність аналізу витрат обігу торгових підприємств. Фактори 

зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, які впливають на 

суму і рівень витрат обігу.  

Тема 8. Доходи і прибуток торговельних підприємств. Характеристика 

доходів торговельного підприємства. Склад і структура валових доходів 

торговельного підприємства. Особливості формування доходів роздрібного 

торгового підприємства, оптового підприємства, підприємства ресторанного 

господарства. Дохід від реалізації торговельного підприємства, порядок його 

розрахунку і формування. Економічний зміст прибутку й показники 

рентабельності, методика розрахунку. Аналіз доходів, прибутку й 

рентабельності торгових підприємств.  

Тема 9. Ефективність діяльності торговельних підприємств. 

Економічна ефективність. Економічний ефект. Результати діяльності. 

Показники ефективності господарської і комерційної діяльності 

торговельних підприємств. Соціальна ефективність, її характеристика і 

методика оцінки. Інтегральна оцінка ефективності діяльності торгового 

підприємства. Оцінка ефективності розвитку торгової мережі. 
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ДонНУЕТ, 2012 . ─ 80 с.   

4. Экономика, анализ и планирование на предприятииторговли: Учебник для 

вузов./Под ред. Соломатина А.Н. –  СПб: Питер, 2009. – 560 с. Ил. ISBN 

978-5-91180-463-3.. 

5. Аветисова А.А.  Экономика ресторанного хозяйства. Учебник. – Донецк, 

ДонНУЭТ, 2007 – 317 с. 

6. Должанський І.З., Загорина Т.О. Бізнес-план: технологія  розробки. 

Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури. – 2006 р., - 384 с. 

– ISBN 996-364-345-5 

7. Економіка торговельного підприємства: рекоменд. М-вом освіти і науки, 

молоді та спорту України як навч. посіб. для студ. навч. закл. III-IV рівнів 

акредитації / М. І. Головінов та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-

Барановського, Каф. економіки п-ва, за ред. М. І. Головінов . ─ Донецьк : 

ДонНУЕТ, 2012 . ─ 335 с. ─ 978-966-385-291-1. 

8. Кіндрацька Г.І, Білик М.С., Завгородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і 

практика: Підручник / За ред. проф. А.Г. Зав городнього  Львів:‖Магнолія 

2006‖, 2008. – 440с. 

9. Мазаракі А.А.  Економіка торговельного підприємства; під ред. 

Н.М.Ушакової . ─ К. : Хрещатик, 1999 . ─ 800с. ─ 966-95262-5-7. 

10. Марцин В. С. Економіка торгівлі: Підручник. – К: Знання, 2006. – 402 

с. 

 
 

  



ПІДПРИЄМНИЦТВО 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

студентів спеціальних теоретичних та практичних  навичок з питань 

процедури створення підприємства,  дослідження середовища і конкуренції 

та видів підприємницької діяльності, актуальні, з огляду на сучасну 

ситуацію, етичні проблеми бізнесу, формування бізнес-культури на 

підприємстві, засобів досягнення успіху та особистої кар’єри. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

логіки підприємницької діяльності 

джерела формування нових ідей 

послідовність етапів підприємницької діяльності для прийняття 

обґрунтованого рішення 

процес створення підприємства 

структуру та техніку ділового спілкування, питання ділової етики та 

ділового етикету 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння будувати взаємовідносини підприємств з різними 

контрагентами ринку,  

уміння визначити найбільш раціональні організаційні форми для свого 

підприємства,  

уміння приймати господарські рішення згідно з чинним 

законодавством,  

уміння обґрунтовувати стратегію поведінки на ринку,  

визначати шляхи формування початкового капіталу; 

уміння розробки установчих документів, розуміти їх сутність, 

призначення і порядок укладання 

 

формування суджень: 

приймати нестандартні рішення для ефективного розвитку 

підприємства, робити свої висновки 

використовувати структуру та техніку ділового спілкування для 

досягнення поставлених цілей господарювання, 

володіти питаннями ділової етики та ділового етикету, як інструменту 

досягнення успіху у ведені бізнесу 

 

3. Дисципліна обов’язкова. 

4. Цикл (короткий /перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти 



5 Оцінювання: 

поточне – опитування (усне, письмове); тестування; розв’язання 

практичних ситуацій; публікація тез доповідей, статей; виконання 

індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Вибіркова 

Рік підготовки: 

3 3 

Модулів -  
Спеціальність 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 6 3 

Лекції: 

30 8 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

30 6 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 90 136 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента –  
Вид контролю: 

Екзамен  

 

8 Викладач 

Роженко О.В., ст.викладач 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Організація підприємницької діяльності 

 

Тема 1. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ХАРАКТЕРНА РИСА 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

1.5 Роль підприємництва як суспільного явища в умовах ринку. 

Розвиток теорій підприємництва. Сутність і характерні риси підприємництва. 

1.6  Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності в ринковій 

економіці. Функції підприємництва. Права та обов’язки підприємців.  



1.7 Підприємець – головна фігура економічного процесу. 

Особисті якості підприємця. Складові підприємницького успіху.  

1.8 Комерційна інформація як особливий товар. Кому слід 

займатися підприємницькою діяльністю 

Тема 2. ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

2.1 Умови, необхідні для підприємницької діяльності. Принципи 

організації підприємницьких структур.  

2.2 Види підприємництва: за формою власності, за розміром, за 

характером діяльності.  

2.3 Підприємство як основна організаційна структура підприємницької 

діяльності  

2.4 Підприємницька ідея та її вибір  

2.5 Підприємницький капітал, способи його формування 

2.6 Розробка установчих документів: їх сутність, значення, порядок 

укладання.  

2.7 Підприємство як суб'єкт і об'єкт ринку Зовнішнє та внутрішнє 

середовище господарювання підприємств, їх класифікація. Взаємовідносини 

підприємства з різними контрагентами ринку. 

Тема  3.  ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1 Організаційно-правові форми підприємництва.  

3.2 Організаційно-економічні форми підприємництва.  

Змістовий модуль ІІ.  Організаційно-управлінські функції 

підприємництва. 

Тема 4.  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

4.1 Необхідність державного регулювання підприємницької діяльності.  

4.1 Діяльність держави в період становлення вільного підприємництва. 

4.3 Механізми регулювання підприємницької діяльності.  

4.4 Інструменти державної підтримки підприємництва.  

Тема 5.  Ринок і конкуренція в системі підприємництва 

5.1 Сутність ринку як сфери бізнесу.  

5.2 Зміст конкуренції в системі підприємництва.  

5.3 Методи конкурентного суперництва.  

5.4 Моделі конкурентної поведінки.  

5.5 Розвиток конкуренції в сучасних умовах.  

 

Тема 6 ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК 

6.1 Сутність та функції ризику. Види ризиків.  

6.2 Способи оцінки ризиків підприємства.  

6.3  Стратегія управління ризиком.  

6.4 Шляхи та методи зниження ризику у підприємницькій діяльності. 

Змістовий модуль ІІІ. Культура у бізнесі та ділова етика 

Тема 7.  СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-КУЛЬТУРИ 



7.1 Поняття та зміст бізнес-культури. Умови та фактори формування 

бізнес-культури.  

7.2 Ділова етика як затребуваний фактор інноваційної економіки. 

Принципи ділової етики.  

7.3 Форми партнерских звязків у підприємництві. Схема 

підприємницьких дій з реалізації проекту.  

7.4 Поняття угоди та основні напрями співробітництва партнерів.  

Тема 8. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА І АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ 

8.1 Поняття і сутність корпоративної культури.  

8.2 Типи і види корпоративної культури.  

8.3 Стиль управління.  Культура компанії.  

8.4 Соціальна відповідальність підприємців Норми етикету бізнес-середовища. 

Тема 9. ЗАГАЛЬНІ ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ХАРАКТЕР 

ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

9.1 Ділове спілкування як елемент ділової культури.  

9.2 Ділова етика та етикет.  

9.3 Особливості української бізнес-культури.  

10. Рекомендована література 
8. Підприємництво та бізнес-культура [Текст] : підручник / за ред. Л. О. 

Лігоненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 508 с 

9. Іванюта С. М. Іванюта В. Ф. Підприємництво і бізнес-культура. Навч. пос. 

– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. 

10. Горфинкель В.Я. ―Предпринимательство‖М., ЮНИТИ, 2001р. – 450 с. 

11. Захарчин Г.М. «Основи підприємництва», навч. посіб.К.: «Знання», 2008 р.-437 с. 

12. Селезньов В.В. «Предпринимательская деятельность».- Х.: узд. Дом 

«Фактор», 2008 р. – 752с. 

13. Данілов А.И. «Предпринимательство и бизнес», М., ЮНИТИ, 2000р 

14.  Романенко Н.Г., Смирнов Е.М. «Підприємництво і бізнес-культура», 

навч. посіб.- Донецьк, 2011р. 

10 Романенко Н.Г.  «Основы предпринимательства», Опорный конспект 

лекций,- Донецк 2003г 

11 Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. — 

Вид. 2-ге, доп. / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, О. Г. 

Дерев’янко. — К.: КНЕУ, 2002. — 379 с. 

12 Підприємництво [текст] : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська К. : 

"Центр учбової літератури", 2013. - 368 с. 
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ТОВАРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

теоретичних знань і набуття практичних навичок та умінь щодо  управління 

ефективними системами товароруху для підприємств оптової та роздрібної 

торгівлі, розробки асортиментної концепції та оптимізації структури 

товарних категорій, управління товаром на всіх етапах його життєвого 

циклу. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

принципів формування асортименту і управління товарними 

потоками на всіх етапах товароруху; 
методів вивчення та аналізу споживчого ринку товарів, формування 

попиту і стимулювання збуту; 

          принципів товарного менеджменту в організації товарознавчої та 

комерційної діяльності;  
видів, чинників виникнення товарних втрат і порядку їх списання. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти проводити аудит товарів на підставі діючих нормативних 

документів; 
вміти здійснювати організацію роботи торговельного підприємства, 

проводити його позиціонування; 

вміти здійснювати товарний менеджмент при виробництві, закупівлі, 

просуванні і реалізації сировини і товарів; 

вміти здійснювати просування товарів; 

вміти здійснювати зв'язок з постачальниками і споживачами; 
вміти працювати з інформаційними базами даних, що забезпечують 

оперативний торговий, складський і виробничий облік товарів. 

 
формування суджень: 
здатність застосувати принципи формування асортименту і 

управління товарними потоками в оптових та роздрібних торговельних  

підприємствах; 

здатність застосувати принципи товарного менеджменту при 

закупівлі та реалізації сировини і товарів; 

здатність обґрунтувати та визначити механізми ефективного 

просування товарів; 



здатність на основі системного підходу організувати роботу 

торгівельного підприємства, проводити його позиціонування. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів);  курсова робота (100 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів -2 
Спеціальність:   

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 7-й 7-й 

Лекції:   

26 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

- - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

39 год. 6 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 6,5 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

Екзамен, курсова 
робота 

 

8. Викладач 

Дітріх І.В.,  к.х.н., доцент 

 



9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи товарного менеджменту 

 

Тема 1. Сутність та характеристика товарного менеджменту  
1.1. Сутність товарного менеджменту, його роль і місце в ринковій економіці. 

1.2. Поняття товарного менеджменту, об'єкти і методи товарного 

менеджменту. 

1.3. Принципи товарного менеджменту, особливості їх впровадження.  

 

Тема 2. Життєвий цикл товарів. 

2.1. Поняття життєвого циклу товарів. 

2.2. Етапи життєвого циклу товарів: дослідження і розробки, виведення 

продукту на ринок, зростання, зрілості, занепаду. 

 

Тема 3. Технологічний цикл нових товарів. 
3.1. Особливості передумов створення нових товарів. Етапи технологічного 

циклу нових товарів.  

3.2. Вимоги до діяльності спеціалістів на етапах технологічного циклу.  

3.3. Комунікації з споживачем при впровадженні нових товарів на споживчий 

ринок.  

3.4. Концепція формування інноваційної діяльності в технологічному циклі. 

 

Тема 4. Закупівельна діяльність торговельних підприємств 
4.1. Закупівельна діяльність як фактор забезпечення якості та асортименту 

товарів  

4.2. Основні документи закупівельної діяльності 

4.3. Суб'єкти управління 

 

Змістовий модуль 2. Управління  асортиментом і товарними  запасами 

 

Тема 5. Управління асортиментом та розробка асортиментної концепції 

5.1. Асортиментна політика на підприємстві.  

5.2. Управління промисловим і торговим асортиментом. 

5.3. Поняття кон'юнктури і товароруху. 

 

Тема 6. Сутність та види асортименту 
6.1 . Принципи формування асортименту.  

6.2. Асортиментна матриця, асортиментний мінімум. Позиціонування 

торговельного підприємства  в залежності від асортиментної матриці. 

6.3. Основні характеристики асортименту (ширина, глибина). 

Тема 7. Товарні лінії, їх роль у товарному менеджменті 

7.1. Поняття товарної лінії. Ринковий профіль товарної лінії. 

7.2. Довжина, наповнення, оновлення та скорочення товарної лінії. 

7.3. Ринкова адекватність продукту. 



Тема 8. Управління товарними запасами 

8.1.  Поняття, значення та класифікація товарних запасів. 

8.2. Управління товарними запасами. Показники товарних запасів.  

8.3. Методи оцінки товарних запасів. 

8.4. Аналіз товарних запасів і оборотності товарів. 

 

Тема 9. Торговельне обслуговування і зберігання товарів 

9.1. Характеристика етапів реалізації 

9.2. Післяпродажне обслуговування  

9.3. Забезпечення зберігання товарів 

9.4. Документальне забезпечення процесу зберігання  

 

10.  Рекомендована  література   

1. Бланк И. А. Торговый менеджмент : [учеб. курс] / Бланк И. А. – 

К. : Эльга, Ника – Центр, 2004. – 488 с. 

2. Евдокимова, О. Товарный менеджмент [Текст]. Учебное пособие 

/ О.В. Евдокимова, В.И. Уварова, О.Ю.Еремина – СПб.: Питер, 2013. -234 с. 

3. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент: учебник для прикладного 

бакалавриата/ И. М. Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2014- 405с. 

4. Управління товарними запасами торговельного підприємства в 

умовах сучасної ринкової економіки[Електронний ресурс] – Режим доступа: 

http://intkonf.org/sokolova-iv-ken-hachatryanvv-upravlinnya-tovarnimi-zapasami-

torgovelnogo-pidpriemstva-vumovah-suchasnoyi-rinkovoyi-

ekonomiki/(20.02.2015) 

5. Хоменко Н.В. Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та 

звітності : монографія / Н.В. Хоменко, О.В. Карпенко, Ю.А. Верига. – 

Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с. 

6. Документация торгового предприятия: Сборник форм и образцов 

заполнения с комментариями / Авторы-составители Д.Л. Щур, Л.В. Труханович. 

– М.: Издательство „Дело и сервис‖, 2002. – 496 с. – (Серия „Справочник 

работника торговли‖). 

7. Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або 

подальше використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України // 

Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2000. - № 12.  

- С. 95. 

8. Основні правила торгівлі продовольчими і непродовольчими 

товарами. Збірник нормативних документів з питань торгівлі. – К.: Атіка, 2003. 

– 512 с. 

9. Система управління якістю. Основні положення та словник: 

ДСТУ ISO 9000:2001. – К.: Держспоживстандарт України, 2001. – 32 с. – 

(Національні стандарти України). 

10. Товароведные аспекты управления ассортиментом товаров 

http://tekhnosfera.com/tovarovednye-aspekty-upravleniya-assortimentom-tovarov 

 

http://intkonf.org/sokolova-iv-ken-hachatryanvv-upravlinnya-tovarnimi-zapasami-torgovelnogo-pidpriemstva-vumovah-suchasnoyi-rinkovoyi-ekonomiki/(20.02.2015)
http://intkonf.org/sokolova-iv-ken-hachatryanvv-upravlinnya-tovarnimi-zapasami-torgovelnogo-pidpriemstva-vumovah-suchasnoyi-rinkovoyi-ekonomiki/(20.02.2015)
http://intkonf.org/sokolova-iv-ken-hachatryanvv-upravlinnya-tovarnimi-zapasami-torgovelnogo-pidpriemstva-vumovah-suchasnoyi-rinkovoyi-ekonomiki/(20.02.2015)
http://tekhnosfera.com/tovarovednye-aspekty-upravleniya-assortimentom-tovarov


ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – отримання 

системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів  і 

специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, а також набуття навичок їх практичного використання. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, цілей, мотивів  

і передумов її виникнення, правового та економічного середовища розвитку; 

принципів укладання та виконання зовнішньоекономічних угод;  

видів та форм зовнішньоекономічної діяльності підприємств; 

економічної природи комерційних операцій на зовнішніх ринках; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння провести  економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, визначити її ефективності; 

уміння визначати пріоритетні напрями розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності; 

уміння виявляти і враховувати при плануванні розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності глобальні тенденції, визначати фактори 

прямого і непрямого впливу; 

уміння розробляти та застосовувати механізми управління 

зовнішньоекономічною  діяльністю; 

 

формування суджень: 

здатність оцінювати стан та особливості розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності;  

здатність обґрунтувати та визначити механізми ефективного 

управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, країни; 

здатність встановлювати параметри оцінки ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої 

освіти. 

 



5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

4-й  

Модулів - 1 Спеціальність: 076 

«Підприємництво 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 7-й  

Лекції:   

39 год.  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

-  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 6,5 

 85 год.  

Індивідуальні заняття: 

-  

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач: Горіна Г.О. к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Система управління ЗЕД 

 

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку 

національної економіки.  

1.1. Функції зовнішньоекономічної сфери.  

1.2 Вплив зовнішньоекономічної діяльності на національну економіку. 

1.3 Сутність, причини і передумови розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності.  



1.4 Принципи здійснення зовнішньоеконо-мічної діяльності.  

1.5 Поняття об'єктів та суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності.  

1.6 Право на здійснення ЗЕД.  

1.7 Основні види і форми зовнішньоеконо-мічних зв’язків. 

 

Тема 2. Основні напрями і показники розвит-ку ЗЕД в Україні.  

2.1. Зовнішньоекономічна політика держави.  

2.2 Сучасні концептуальні підходи до фор-мування зовнішньоекономічної 

політики України в контексті реалізації національних економічних інтересів. 

2.3 Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні.  

2.4 Оцінка сучасного стану ЗЕД України.  

2.5 Основні показники розвитку зовнішньо-економічного сектора країни.  

2.6 Платіжний баланс: структура та характеристика. 

 

Тема 3. Система регулювання зовнішньо-економічної діяльності в 

Україні 

3.1 Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: 

принципи, цілі, методи.  

3.2 Національне та наднаціональне регулю-вання ЗЕД.  

3.3 Характеристика органів державного ре-гулювання ЗЕД в Україні та їх 

компетенції.  

3.4 Органи місцевого самоврядування та регіональний аспект регулювання 

ЗЕД.  

3.5 Недержавні органи регулювання зовніш-ньоекономічної діяльності: 

торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі 

3.6 Економічні та адміністративні методи регулювання ЗЕД.  

3.7 Правове регулювання ЗЕД.  

3.8 Реєстрація суб'єктів ЗЕД. 

 

Тема 4. Митно-тарифне регулювання ЗЕД. 

4.1 Сутність митного регулювання ЗЕД.  

4.2 Принципи митного регулювання.  

4.3  Митні органи України.  

4.4 Види і методи здійснення митного контролю.  

4.5  Характеристика митних режимів.  

4.6 Товарна номенклатура ЗЕД.  

4.7  Порядок митного оформлення товарів.  

4.8  Основні митні документи та специфіка їх оформлення.  

4.9 Плата за митне оформлення товарів.  

4.10 Декларування товарів: форми та процедури.  

4.11 Митна вартість та методи її визначення 

4.12 Мито як інструмент економічного регулювання. Єдиний митний 

тариф. 

4.13 Види мита. Види митних ставок. 

 



Тема 5. Загальнодержавні податки у сфері ЗЕД  

5.1 Види та функції податків у сфері зовніш-ньоекономічної діяльності.  

5.2 Сутність та порядок нарахування мит-них податків у сфері ЗЕД.  

5.3 Особливості оподаткування залежно від митного режиму.  

5.4 Порядок відшкодування ПДВ при екс-порті.  

5.5 Проблеми бюджетної заборгованості з ПДВ і шляхи їх вирішення. 

5.6 Операції, які звільняються від справлян-ня ПДВ.  

5.7 Єдиний збір, що стягується у пунктах пропуску через митний кордон. 

5.8 Особливості оподаткування імпорту послуг. 

 

Тема 6. Нетарифне регулювання ЗЕД 

6.1 Нетарифні засоби регулювання: класифікація, характеристика. 

6.2 Механізм впливу нетарифних засобів регулювання на економіку країни. 

6.3 Інструменти нетарифного регулювання.  

6.4 Кількісні обмеження.  

6.5 Фінансові засоби нетарифного регулювання.  

6.6 Приховані засоби нетарифного регулювання. 

 

Тема 7. Валютне регулювання  ЗЕД 

7.1 Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання. 

7.2 Поняття валютної політики держави та її складові.  

7.3 Об'єкти та суб'єкти валютного регулювання.  

7.4 Валюта, валютний курс, валютні ціннос-ті.  

7.5 Порядок придбання і використання валюти, здійснення розрахунків в 

іноземній валюті.  

7.6 Інструменти валютного регулювання 

7.7 Система валютного контролю.  

7.7 Види валютних операцій.  

7.8 Обмеження щодо перевезення та пересилання валютних цінностей.  

7.9 Українська міжбанківська валютна біржа. 

7.10 Механізм проведення торгів іноземною валютою. 

7.11. Ліцензування валютних операцій 

7.12. Порядок організації в Україні розрахунків в іноземній валюті 

7.13. Порядок переказу коштів на користь нерезидентів 

 

Змістовий модуль 2. Організація  і проведення зовнішньоекономічних 

операцій 

 

Тема 8. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування ЗЕД. 

8.1 Сутність міжнародних розрахунків та необхідність банківського 

обслуговування у сфері ЗЕД.  

8.2 Форми розрахунків.  

8.3 Види і засоби платежу.  

8.4 Готівковий платіж, авансовий платіж, платіж у кредит.  

8.5 Вексель, чек.  



8.7 Основні види банківських послуг у сфері ЗЕД.  

8.8 Документальне оформлення банківських операцій у сфері ЗЕД.  

8.9 Кореспондентські відносини у сфері ЗЕД.  

8.10 Форми кредитування експортерів та імпортерів.  

8.11 Міжнародні платіжні системи.  

8.12 Система клірингу.  

8.13 Ризики при міжнародних розрахунках і методи їх мінімізації 

 

Тема 9. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки.  

9.1 Передумови і мотивація виходу підприємств на зовнішні ринки.  

9.2 Пошук та вибір партнера.  

9.3 Класифікація і характеристика форм виходу на зовнішні ринки.  

9.4 Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки.  

9.5 Прямий і непрямий експорт.  

9.6 Спільне підприємництво та пряме іноземне інвестування як форми 

виходу підприємства на зовнішні ринки.  

9.7 Порядок створення СП. 

9.8 Гарантії уряду, що надаються СП. 

9.9 Ефективність функціонування підприємства з іноземним капіталом. 

9.10 Умови функціонування підприємств на зовнішніх ринках.  

9.11 Аналіз умов ринку.  

9.12 Дослідження потенційних можливостей підприємства при виході на 

зовнішні ринки.  

9.13 Способи встановлення контактів з потенційним партнером 

 

Тема 10. Ціноутворення у ЗЕД підприємства.  

10.1 Зовнішньоторговельна ціна: поняття, функції, класифікація.  

10.2 Цінова політика підприємства, обгрунтування зовнішньоторговельних 

цін. 

10.3 Основні фактори ціноутворення в ЗЕД.  

10.4 Принципи визначення світових цін.  

10.5 Етапи формування контрактної ціни.  

10.9 Рівень ціни, базис ціни, одиниця виміру ціни.  

10.10 Способи фіксації цін.  

10.11 Цінові знижки і надбавки. 

 

Тема 11. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку. 

11.1 Сутність та види посередницької діяльності.  

11.2 Характеристика посередників за обсягом повноважень та за місцем на 

зовнішніх ринках.  

11.3 Агенти, представники, брокери, маклери  

11.4 Угода комісії, їх особливості.  

11.5 Договір «делькредере».  

11.6 Угоди консигнації.  

11.7 Дистриб'ютори, дилери, їх місце на ринку.  



11.8 Прості агенти, агенти з правом «першої рухи», монопольні 

(ексклюзивні) агенти.  

11.9 Регулювання посередницьких операцій в Україні. 

 

Тема 12. Компенсаційна торгівля у сфері ЗЕД. 

12.1. Сутність та особливості компенсаційних угод. 

12.2. Класифікація угод зустрічної торгівлі. 

12.3 Операції натурального обміну. 

12.4. Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, 

запропонованих покупцем. 

12.5. Комерційна компенсація. 

12.6. Операції в рамках промислового співробітництва. 

12.7 Співробітництво на комерційній основі, виробнича кооперація. 

 

Тема 13. Структура і зміст зовіншньоекономічних контрактів.  

13.1. Пошук та вибір зовнішньоторгових партнерів. Проведення переговорів. 

13.2 Умови контракту обов'язкові і додаткові. 

13.3  Структура і характеристика основних умов зовнішньоекономічного 

контракту. 

13.4 Проробка базисних умов контракту. 

13.5 Порядок визначення ціни контракту. 

13.6 Способи здійснення міжнародних розрахунків 

 

10. Рекомендована  література   
 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: [Текст] 

Учебник для вузов\ Гордеев Г.Д. и др.- М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2011.-334 

с. 

2. Гребельник, О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: [Текст] 

підручник.-К.: Центр учбової літератури, 2009.- 432 с. 

3. Зовнішньоекономічна діяльність: [Текст] Навч. Посібник / Під заг. 

Ред. А.І. Кредісова / Пер. З рос. Н.Кіт, К. Серажим.- К., 2009.- 448 с. 

4. Кириченко О.А. Менеджмент ЗЕД: [Текст] Навч. посіб. – 3-тє вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2008.-254 с.  

5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : метод. рек. з 

вивчення дисципліни для студ. всіх спеціальностей ден. та заоч. форм 

навчання / О.В. Озаріна, І.А. Іваненко; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 

Каф. міжнар. економіки. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 156 с. 

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємтва: Ел. конспект лекцій  

для студентів денної та заочної форм навчання / Укладач Озаріна О.В.[Ел. 

ресурс] - Режим доступу: http://library.donduet.edu.ua 

7. Зовнішньоекономічна діяльність: тести з дисципліни / Укладач 

Озаріна О.В., Кузьменко С.С. [Текст] – Донецьк, ДонНУЕТ, 2011.- 41 с. 

8. ЗЕД підприємств: підручник для вузів [Текст] / І.В. Багрової, Н.І. 

http://library.donduet.edu.ua/


Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; за ред. д.е.н., проф. Багрової. – К., Центр 

навчальної літератури, 2006.-234 с. 

9. Лук’яненко Д.Г.. Білошапка В.А., Пестрецова О.І. Спільні 

підприємства в Україні: організація і умови ефективного розвитку [Текст] /За 

ред. Лук’яненко Д.Г. – К.: Хвиля-Прес, 2006. .-234 с. 

10. Дегтярева О.И. Организация и техника внешнеторговых операций. 

[Текст] – М.: Мир, 2008 .-234 с. 

  



ЛОГІСТИКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії і 

практики розвитку цього напряму і придбання навичок самостійної роботи 

щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів 

управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

актуальності, перспектив і необхідністі розвитку логістики на 

підприємстві; 

методичного інструментарію розробки і реалізації завдань логістики на 

підприємстві; 

особливостей функціонального логістичного менеджменту, що 

передбачає вивчення окремих функціональних областей логістики: 

постачання, виробництво, розподіл, склад, транспорт, запаси, сервіс. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння ефективно планувати, організовувати та керувати 

матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками; 

уміння користуватися сучасними інформаційними технологіями в 

логістиці; 

уміння складати відповідні документи стосовно прийомки, зберігання 

та відпуску матеріальних ресурсів; 

уміння проводити аналіз ефективності впровадження логістичної 

системи управління на підприємстві. 

 

формування суджень: 

здатність визначати необхідні обсяги постачання, складування та 

транспортування матеріальних ресурсів; 

здатність створювати і впроваджувати логістичні системи на 

підприємствах; 

здатність використовувати інструментарій логістики для розробки 

стратегії та тактики діяльності підприємства; 

здатність аналізувати  і управляти логістичними системами, розробляти 

і приймати управлінські рішення щодо оптимізації логістичних систем. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 



   перший цикл вищої освіти. 

 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 

Денна – 5 

Заочна - 3 

 

 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 
Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу 

Спеціальність: 076 

"Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

 

Семестр 

Загальна кількість годин: 

Денна – 150 

Заочна - 108 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 6.5 

 

Ступінь: 

―Бакалавр‖ 

 

39 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 6 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

85 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання: - 

год. 

Вид контролю: екзамен 

 

15. Викладач  

Дорофєєва Х. М. ст. викл. 

 

 

 

9. Програма навчальної дисципліни 



 

Змістовий модуль І. Основні види логістики 

 

Тема 1. Концептуальні основи логістики 

1.1. Історія трансформації поняття логістика.  

1.2. Загальна мета та завдання логістики. 

1.3. Актуальність і економічний ефект логістики. 

 

Тема 2. Концепції логістики 

2.1. Тенденції, що обумовили розвиток логістики. 

2.2. Етапи розвитку логістики.  

2.3. Основні положення концепції логістики. 

 

Тема 3. Методологія та наукова база логістики 

3.1. Поняття та сутність логістичних систем. 

3.2. Методологія створення логістичних систем. 

 

Тема 4. Логістика закупок та розміщення замовлень 

4.1. Сутність, завдання та процесс логіки закупок.  

4.2. Визначення потреби у матеріалах. 

4.3. Організація взаємодії з постачальником.  

4.4. Управління замовленнями. Економічний розмір закупки. 

 

Тема 5. Виробнича логістика 

5.1. Цілі, завдання та функції виробничої логістики.  

5.2. Системи управління матеріальними потоками.  

5.3. Внутрівиробничі логістичні системи. 

 

Тема 6. Логістика розподілу 

6.1. Сутність і завдання логістики розподілу.  

6.2. Структура та принципи функціонування каналів розподілу.  

6.3. Логістичні посередники, їх класифікація та функції.  

6.4. Координація та інтеграція дій логістичних посередників.  

6.5. Проектування логістичних систем. 

 

Тема 7. Логістика запасів 

7.1. Поняття та класифікація запасів. 

7.2. Системи управління запасами. 

7.3. АВС-аналіз і XYZ-аналіз вуправлінні товарними запасами.  

Змістовий модуль ІІ. Забезпечувальні види логістики 

 

Тема 8. Логістика складування 

8.1. Склад як інтегрована складова частика в логістичному ланцюгу.  

8.2. Проблеми ефективного функціонування складу.  



8.3. Організація логістичного процесу на складі.  

8.4. Місце тари та упакування в скороченні логістичних затрат. 

 

Тема 9. Транспортна логістика 

9.1. Сутність та завдання транспортної логістики.  

9.2. Альтернативні вирішення транспортного логістики.  

9.3. Транспортні тарифи.  

9.4. Сучасні телекомунікаційні системи супроводження вантажних 

перевезень. 

 

Тема 10. Інформаційна логістика 

10.1. Теоретичні  аспекти інформаційної логістики. 

10.2. Сучасні інформаційні технології логістичного управління. 

 

Тема 11. Логістичний сервіс. 

11.1. Схема документообігу господарсько-правових забов’язань в логістиці. 

11.2. Правове регулювання міжнародної логістики. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Бродецкий, Г. Л.  Экономико-математические методы и модели в 

логистике. Потоки событий и системы обслуживания : учеб. пособие для 

студ. вузов по спец. "Логистика и упр. цепями поставок" / Г. Л. Бродецкий . 

─ М. : Академия, 2009 . ─ 272 с. 

2. Окландер, М. А. Логістика: підручник. - К.: Центр учбової літератури, 

2008. - 346 с. 

3. Логістика : підручник / Л.В. Балабанова, А.Н. Германчук ; М-во освіти 

і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівліім. 

М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. –  424 с; 

4. Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Організація та 

проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. 

Денисенка, проф. П. Р. Лековця, проф. Л. І. Михайлової. — К: Центр 

учбової літератури, 2010. — 336 с. 

5. Логістика : навч. посіб. / О. І. Гуторов, О. І. Лебединська, Н. В. 

Прозорова ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харківський 

нац. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Міськдрук, 2011. - 322 с. 

6. Ковалев К. Ю., Уваров С. А., Щеглов П.Е. Логистика в розничной 

торговле: как построить эффективную сеть. – СПб.: Питер, 2007. – 272 с. 

7. Логістика: теорія та практика : навч. посіб. / В.Кислий [та ін.] ; М-во 

освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. - К. : Центр учбової 

літератури, 2010. - 359 с. 

8. Гаджинский A.M. Логистика: [учебник для высш. и сред. спец. учеб. 

заведений] / А.М. Гаджинский – [18-е изд., перераб. и доп.] – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 484 с.  



9. Логістична інфраструктура: теоретичний аспект : препринт / О.Сумець, 

Т.Бабенкова ; Харківський нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. Петра 

Василенка. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 46 с.  

10. Організація та проектування логістичних систем : підручник / М. П. 

Денисенко [та ін.]; за ред. М. П. Денисенка [та ін.] ; М-во освіти і науки 

України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну, Нац. транспорт. ун-т, 

Сумський Нац. аграрний ун-т [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2010. 

- 333 с. 

 

  



УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та 

реалізації кадрової політики в сучасних підприємствах, раціонального 

відбору працівників на посади та формування дієвого трудового колективу, 

оцінювання та розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання 

їх потенціалу. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 
- формування ефективної системи управління персоналом у 

підприємстві; 

- обґрунтування концептуальних засад та методологічних принципів 

управління персоналом; 

- формування та аналіз стану кадрової політики підприємства; 

- проектування системи управління персоналом та нормативної 

чисельності працівників кадрової служби підприємства; 

- управління соціальним розвитком трудового колективу; 

- формування успішної команди як соціального утворення; 

- застосування сучасних методів планування та прогнозування потреб у 

персоналі; 

- організування набору і відбору персоналу у підприємстві; 

- навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників на 

етапі розвитку персоналу підприємства; 

- управління діловою кар’єрою та службово-професійним рухом 

управлінців з метою їх розвитку; 

- атестування персоналу та використання результатів у системі 

мотивування; 

- оцінювання ефективності та результативності управління персоналом 

 

застосування знань і розумінь: 

- вміти характеризувати індивідуальні особливості (сильні та слабкі риси 

характеру) працівника підприємства; 

- знати джерела пошуку кандидатів на вакантні посади у підприємство та 

обирати з них найбільш економічно доцільні; 

- володіти методами ефективного комплектування штату та адаптації 

працівників на підприємстві; 

- вміти проводити співбесіду з кандидатами на вакантні посади у 

підприємство та аналізувати анкетні дані; 



- складати план заходів із профорієнтаційної роботи в трудовому 

колективі підприємства; 

- розробляти пропозиції до плану соціального розвитку трудового 

колективу підприємства; 

- володіти методами раціонального оцінювання працівників та вміти їх 

застосовувати в кожному конкретному підприємстві; 

- мати цілісне уявлення про систему розвитку персоналу підприємства; 

- знати форми та методи навчання працівників та застосовувати їх 

залежно від потреб підприємства; 

- володіти навичками розрахунку показників руху персоналу у 

підприємстві; 

- вміти документально оформляти рух працівників на підприємстві; 

- мати уявлення про сутність соціального партнерства у підприємстві та 

знати зміст колективного договору; 

- вміти забезпечувати високий рівень трудової дисципліни працівників 

на підприємстві та підвищувати його; 

- готувати пропозиції щодо проведення економічно обґрунтованої 

політики вивільнення персоналу та попередження плинності персоналу; 

- вміти оцінювати рівень ефективності роботи з персоналом 

підприємства за різними показниками. 

 

 

формування суджень: 

- здатність розуміти сучасні проблеми управління персоналом в 

Україні; 

- здатність розуміти місце та значення управління персоналом у системі 

менеджменту організацій; 

- здатність  розуміти сутність системного підходу до змісту функцій з 

управління персоналом в організації; 

- здатність забезпечувати процес управління персоналом необхідною 

інформацією та документацією, вміти будувати активну кадрову політику 

підприємства, зокрема, визначати основні заходи з її формування та 

реалізації; 

- здатність проводити кадрове планування з метою визначення 

оптимальної чисельності та структури працівників; 

- здатність проводити об’єктивний аналіз кадрової роботи на основі 

кадрового моніторингу; 

- здатність розробляти необхідні кадрові документи; 

-  здатність будувати раціональну структуру кадрової служби 

підприємства; 



- здатність  застосовувати основні статті трудового законодавства в 

Україні за ситуацією; 

- здатність формувати згуртований колектив підприємства та управляти 

ним. 

 

3. Дисципліна за вибором  студента (обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей (60 балів). 

підсумкове – екзамен, курсова робота (40 балів) 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 076 

"Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність" 
 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 8-й 8-й 

Лекції: 

30год. 6-год 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

 Практичні, семінарські: 

20 год. 8год 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

ступінь: бакалавр 100 год. 136-год 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

Екзамен 

 

8. Викладач 

 Кулінська А. В.,  к.держ.у., доцент 



9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Основи управління персоналом підприємства 
 

Тема 1.  Управління персоналом у системі  менеджменту підприємств 

1.1.  Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни. 

1.2.  Управління персоналом як часткова функція менеджменту. 

1.3   Етапи історичного розвитку управління персоналом. 

 

Тема 2. Управління персоналом як соціальна система 

2.1. Поведінка індивідів та груп в комерційних організаціях. 

2.2. Структура і чисельність персоналу підприємства.  

2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. 

2.4. Компетентність працівника: сутність, види. 

2.5 Рамки комепетеції та особистий розвиток. 

 

Тема 3. Керівництво та комунікації в колективі  

 

3.1 Керівництво, управління та нагляд в організації. 

3.2 Мотивування індивідів в колективі. 

3.3 Комунікації в бізнесі. 

 

Тема 4. Формування колективу підприємства 

4.1 Колектив як соціальна група.  

4.2 Етапи створення і розвитку трудового колективу. 

4.3 Структура та ефективність роботи трудового колективу. 

4.4 Корпоративна культура в системі управління персоналом  підприємства. 

 

Тема 5. Згуртованість і соціальний розвиток колективу 

 

5.1  Згуртованість колективу: сутність, стадії. 

5.2 Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкту управління. 

5.3 Конфлікт як форма комунікації. Бар'єри непорозуміння та шляхи їх 

подолання. 

5.4 Соціальні ролі і відносини в колективі. Колективна творчість. 

 

 

Змістовий модуль 2. Зміст процесу управління персоналом підприємства 

 

Тема 6.  Кадрова політика підприємства 

6.1. Поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств. 

6.2.Стратегії управління персоналом підприємства. 



6.3. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства. 

 

Тема 7.  Служби персоналу: організація і функції 

 

7.1. Організація роботи кадрової служби підприємства. 

7.2.  Діловодство в роботі кадрової служби підприємства. 

 Тема 8 .  Кадрове планування у підприємстві 

 

8.1. Кадрове планування у підприємстві: значення, цілі, задачі, принципи, етапи. 

8.2. Стратегії  різноманітності та однакових можливостей при плануванні 

людських ресурсів.   

8.3. Види планування роботи з персоналом підприємства.  

8.4  Прогнозування в управлінні персоналом. Визначення потреби підприємства в 

персоналі. 

 

Тема 9. Організація набору і відбору персоналу 

9.1   Наймання персоналу у підприємство. Залучення персоналу. 

9.2  Відбір персоналу. 

9.3  Професійна орієнтація в системі управління персоналом. 

9.4  Управління трудовою адаптацією. 

9.5  Навчання на робочому місці. 

 

Тема 10. Управління процесом розвитку і рухом персоналу підприємства 

10.1.  Кар'єра: сутність, види, етапи. 

10.2   Управління кар'єрою персоналу. 

10.3   Навчання персоналу. 

10.4   Планування і підготовка кадрового резерву. правління мобільністю кадрів. 

10.5   Планування і підготовка кадрового резерву.  

 

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу 

11.1.  Способи вивільнення персоналу. Організація процесу звільнення.              

11.2.  Управління плинністю кадрів у підприємстві. 

11.3   Управління безпекою персоналу. 

 

Тема 12. Соціальне партнерство у підприємстві: сутність і функції.   

12.1  Соціальне партнерство у підприємстві: сутність і функції.                                                                                 

12.2 Система регулювання соціально-трудових відносин у підприємстві. 

12.3 Колективний договір як засіб зміцнення соціального партнерства       

 

Тема 13. Ефективність управління персоналом підприємства     

13.1 Економічна, соціальна і організаційна ефективність управління 

персоналом підприємства. 



13.2 Оцінка комплексної ефективності управління персоналом підприємства. 

13.3 Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, види, зміст 

і методологія 

13.4 Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, види, зміст 

і методологія 

13.5  Оцінювання спеціалістів і керівників у підприємстві. 

13.6  Атестація персоналу підприємства.                                                         

 

10. Рекомендована література   

 

1. Балабанова Л.В. Управління персоналом: підручник / Л.В. Балабанова, 

О.В. Сардак. – К.: «ЦУЛ», 2011.- 512 с. 

2. Егоршин А.П. Управление персоналом : учебник для вузов / А.П. Егоршин. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – Н.Новгород: НИМБ, 2010. – 1100 с. 

3. Жуковська В.М. Управління персоналом. Практикум: навч. посіб. /  В.М. 

Жуковська, І.П. Миколайчук; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К.: Академвидав, 

2008. – 606 с. 

4. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. 

Цимбалюк та ін.; за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2011. – 

398 с.  

5. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А.Я. Кибанова. – 

4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 638 с. – (Серия «Высшее 

образование»). 

6.Хруцкий В.Е. Оценка персонала. Критика теории и практики применения 

системы сбалансированных показателей / В.Е. Хруцкий, Р.А. Толмачев. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 224 с. 

7. Хміль Ф.І. Управління персоналом : підручник для студ. вищ. навч. 

закладів / Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с. 

8. Колосова Р.П. Экономика персонала : учебник / Р.П. Колосова, Т.Н. 

Василюк, М.В. Артамонова, М.В. Луданик. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 896 с. 

9.Алавердов, А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Р. 

Алавердов, Е.О. Куроедова, О.В. Нестерова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 

192 c. 

10. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для 

студентов вузов / Т.Ю. Базаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 c. Бедяева, 

Т.В. Управление персоналом на предприятии туризма: Учебник / Т.В.  

 

 

 

 

  



ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни формування системи 

знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у 

діяльності підприємства та контролю їх виконання. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 
основних принципів, прогресивних форм та методів планування; 

основ контролю в ринкових умовах господарювання. 

 

застосування знань і розумінь: 
вміти вирішувати практичні задачі по плануванню виробництва, збуту і 

контролю продукції, ресурсного забезпечення, фінансових потреб; 

вміти розробляти бізнес-план розвитку підприємства; 

вміти використовувати різноманітні форми фінансування підприємств, 

вміти планувати ефективну роботу фінансів на підприємстві з урахуванням 

організаційно-правової форми власності та організаційно-економічної форми 

господарювання. 

 

формування суджень: 

здатність практичного застосування ключових методів планування у 

рамках обраної стратегії розвитку підприємства; 

здатність складати і корегувати плани підприємства; 

здатність встановлення дієвого контролю за виробництвом, реалізацією 

продукції та формуванням належних фінансових показників. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов`язкова). 
   

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

 



7. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання Кількість кредитів 

ECTS – 5 
Галузь знань : 

07 «Управління 

та 

адміністрування» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 8-й 10-й 

Лекції:   

39 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання 

- 

Ступінь: 
бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 6,5 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

 
 Єрмак С.О., к.е.н., доцент. 

 

 

      9.  Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи та планування обсягів діяльності 

підприємства 
Тема 1. Сутність, принципи та методи планування діяльності підприємства. Приналежність 

планування до сфери людської діяльності. Сутність планології як науки планування, її предмет, об'єкт і 

методи дослідження. Характеристика понять план та планування. Планування як розумовий процес. 

Переваги та недоліки планування. Чинники, що обмежують застосування планування в сучасних 

вітчизняних умовах. Форма плану. Змістова характеристика планування як орієнтованої на майбутнє 

діяльності з прийняття рішень. Альтернативність вибору та критерії прийняття раціональних рішень. 

Формальний, інкрементальний і системний підходи у плануванні. Місце планування у структурованій 

за різновидами управлінській діяльності. Планування як процес складання і прийняття планів; планові 

процедури за умов різної визначеності зовнішнього середовища. Концепція контролінгу — 

інтегрованого інструменту планування і контролю. Основні принципи планування. Методи 

планування. Показники як результати перетворення наявної інформації у інформацію для планування. 

Класифікація показників плану. Порівнянність показників, Система дій. необхідних для виконання 



плану. Фактори, що впливають на вибір форми планування. Форма планування. Класифікаційні ознаки 

та різновиди планів на підприємстві. Комплекси (підсистеми) планування: генеральне, цільове, 

стратегічне, поточне. Особливості та відмінні риси видів планування  Фактори, що впливають на 

вибір форми планування. Форма планування. 

Тема 2. Планування виробничої програми. Характеристика   виробничої   програми    і    

вихідних   даних   для   її планування.   Структура   виробничої   програми   підприємства.   Державний 

контракт   і   замовлення,   їхня    характеристика.   Планування    виробничої  програми  у  

натуральних  і  вартісних  вимірниках.  Оптимальний розподіл планової кількості кожної 

номенклатурної позиції по календарних періодах року (кварталах, місяцях). Мета оптимізації 

виробничої програми, планування оптимальної структури номенклатурних позицій. Економіко-

математичні методи, що застосовуються у процесі оптимізації виробничої програми. Визначення 

максимально можливого обсягу виробництва продукції. 

Планування товарної, валової, реалізованої і чистої продукції: їхня характеристика, склад, 

розрахунки. Визначення залишків незавершеного виробництва при плануванні валової продукції. 

Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції. План збуту продукції, поняття, 

основні вихідні дані формування плану, необхідність маркетингових досліджень. Особливості 

визначення ринкового попиту на продукцію широкого вжитку і промислового призначення. 

Життєвий цикл виробів, їхній вплив на величину збуту виробів і одержання 

прибутку від їхньої реалізації. 

Аналіз і планування асортиментних портфелів із допомогою різних моделей. Вплив на попит і 

обсяги збуту продукції різних факторів (детермінантів) попиту. 

Поняття, мета реклами. Комунікаційна політика у здійсненні планів збуту продукції. Види і 

основні носії реклами. Розробка програми рекламування.   Обґрунтування   вибору   рекламних  

засобів   і   ефективність 

реклами. 

Характеристика планового обсягу збуту продукції. Показники плану. Залишки нереалізованої 

продукції, їхній склад і розрахунки. Планування витрат на збут продукції. Канали збуту продукції, 

стимулювання збуту з метою підвищення попиту на продукцію. 

Тема 4. Планування потреби в сировині, матеріалах та товарних запасах. Завдання МТЗ 

підприємства, вихідні дані для розробки плану та послідовність його розробки. Методи вивчення 

ринку продукції. Методи вивчення ринку матеріальних ресурсів. 

Методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах для основного виробництва. 

Особливості визначення потреби в деяких галузях промисловості. Розрахунок потреби в паливі та 

енергії. 

Склад та класифікація запасів. Нормування виробничих запасів. Методи контролю за 

величиною нормативного рівня запасу матеріальних ресурсів. Графік зміни запасів при постійних 

інтервалах обсягів поставок. Методика розрахунку ціни матеріалів, яка враховує інфляцію. 

 Метод   розрахунку   потреби   цехів   у   МТР.   Лімітування    відпуску матеріалів цехам. 

Способи забезпечення цехів матеріальними ресурсами. 

            Тема 5. Планування чисельності робітників підприємства. Місце персоналу у потенціалі 

підприємства. Поняття та класифікація категорій персоналу. Проблеми підприємства, пов'язані з 

персоналом, задачі планування персоналу. Вихідні дані для розробки плану по персоналу. 

             Показники чисельності персоналу. Методи визначення чисельності персоналу. Розрахунок 

планового балансу робочого часу. Розрахунок чисельності окремих категорій працюючих. 

Визначення додаткової потреби у персоналі. 

 Тема 6. Планування витрат на оплату праці. Залежність чисельності персоналу від 

продуктивності праці. Задачі планування продуктивності праці. Вихідні дані для розробки плану по 

продуктивності праці. Планування показників продуктивності праці та методи їх обчислення. 

Підвищення продуктивності праці під дією техніко-економічних факторів. 

 Задачі планування оплати праці. Склад планового фонду заробітної плати. Вихідні дані для 

розробки плану по заробітній платі. Показники, що характеризують оплату праці. Методи 

визначення планового фонду заробітне плати. Розрахунки планового фонду заробітної плати за 



елементами. Розрахунок середньої заробітної плати. Співвідношення росту продуктивності праці та 

середньої заробітної плати в плановому періоді. 

 

Змістовий модуль 2. Планування  результатів діяльності, оновлення та організаційно-

технічного розвитку. 

Тема 7. Планування витрат виробництва і обігу підприємства. Мета розробки плану із 

собівартості продукції. Завдання плану із собівартості. Вихідні дані для розробки плану. 

Послідовність розробки плану. Показники планових розрахунків. 

Послідовність розрахунку планової собівартості. Класифікація факторів, що впливають на 

рівень витрат. Методика розрахунку зміни собівартості внаслідок дії факторі в. 

Визначення собівартості реалізованої продукції. Склад витрат виробничої собівартості. Склад 

статей калькулювання виробничої собівартості. Розподіл загальновиробничих витрат на постійні та 

змінні. Формування собівартості готової продукції. Формування собівартості реалізованої продукції. 

Взаємозв'язок операційних витрат за функціями та економічними елементами. 

Методика розрахунку статей прямих витрат (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на 

оплату праці). Методика складання зведеного кошторису. Взаємозв'язок кошторису на виробництво 

з іншими розділами внутрішньофірмового плану. 

            Тема 8. Планування доходів торговельного підприємства. Сутність та основні етапи 

планування доходів торговельного підприємства. Методика планування доходів торговельного 

підприємства. Резерві зростанню доходів торговельного підприємства. 

Тема 9. Планування прибутку підприємства. Планування валового і чистого прибутку, їхня 

характеристика і послідовність розрахунку. Пасивна і активна стадії складання плану І прибутку. 

Методи планування прибутку. 

Аналіз «витрати-обсяг-прибуток» в процесі фінансового планування Показники 

прибутковості підприємства. Види рентабельності та їхні розрахунки. 

Основні фінансові документи, що використовуються в процесі фінансового планування. 

Оцінка фінансового стану підприємства. 

Тема 10. Планування і контроль оновлення продукції. Загальна характеристика, завдання та 

склад планових робіт зі створення, підготовки виробництва і освоєння нової продукції. Нормативна 

база планування та комплекс основних планових обчислень. Економічна ефективність освоєння 

нової продукції. Методичні основи обчислення технологічної собівартості. Вибір варіанта 

технологічного процесу. Критична програма. 

Особливості планування собівартості нових виробів на етапах їхньої розробки   і   освоєння.   

Закономірності   зниження  трудомісткості   складних виробів у процесі освоєння виробництва. 

Зміни собівартості за умови різних характеристик кривих освоєння. Складання кошторису витрат та 

кошторисної калькуляції. 

Обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки 

виробництва нового виробу. Особливості методики розрахунків тривалості робіт за умови 

паралельного, послідовного, паралельно-послідовного способів їхнього виконання. Порядок 

виконання робіт і побудова графіків Ганта. 

Поняття сітьових методів і моделей, їхня термінологія. Методика визначення основних 

показників: тривалості робіт, термінів настання подій, напруженості виконання. Побудова сітьових 

моделей виконання комплексів робіт, їхня оптимізація. 
Тема 11. Планування організаційно-технічного розвитку підприємства. Зміст, завдання та 

послідовність розробки плану організаційно-технічного розвитку підприємства. Основні складові 

плану. Етапи планування організаційно-технічного розвитку підприємства. Принципи планування 

техніко-організаційного розвитку. Техніко-економічний аналіз. Зміст, структура, основні елементи. 

Фактори технічного й організаційного рівня розвитку підприємства. 

 Економічне   обґрунтування   організаційно-технічних   заходів.   Види ефектів від реалізації 

організаційно-технічних заходів. Система показників та методика оцінки загальної економічної 

ефективності організаційно-технічних заходів. Методи планування організаційно-технічного 

розвитку підприємства  



10. Рекомендована література. 

1. Фролова Л.В. Планирование деятельности предприятия. Учебное пособие 

для студентов экономических спеціальностей. Изд. 3-е допол. – Донецк – 

ДонГУЭТ, 2003. – 222 с. 

2. Фролова Л.В. Планирование деятельности предприятия. Практикум для 

студентов экономических спеціальностей. Изд. 3-е допол. – Донецк – 

ДонГУЭТ, 2001. – 150 с. 

3. Бескровна, Л.О. Планування і контроль на підприємстві / Л.О. Бескровна, 

Л.Е. Жуковська, Т.А. Ісайко; ОНАЗ ім. О.С.Попова, Одеса. – 2012 

4. Бочко О.Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої 

сфери: навчальний посібник /О.Ю. Бочко, В.Ф. Проскура. – К.: Кондор-

Видавництво, 2012. – 218с. 

5. Данилюк М.О, Бойчук Р.М, Гречаник Б.В, Гречаник В.П. Планування і 

контроль на підприємстві: Навч. посіб. / За ред. М. О. Данилюка – Львів: 

«Магнолія 2006», 2013. – 328 с. 

6. Залуцький, І. Р. Планування і діагностика діяльності підприємств: навч. 

посібник / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. – Львів : Новий 

Світ-2000, 2009. – 320 с. 

7. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. ; за заг. ред. В. Є. 

Москалюка. — К. : КНЕУ, 2005. — 384 с. 

8. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. 3-є 

вид. / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – К. : Каравела, 2008. – 352 с 

9. Череп, А. В. Стратегічне планування і управління: навчальний посібник / 

А. В. Череп, А. В. Сучков. – К. : Кондор, 2011. – 334с. 

10. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / 

Швайка Л. А. — Л. : Новий світ-2000, 2003. — 268 с. 

 

 

 
 

  



БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

теоретичних знань і набуття практичних навичок з організації 

біржової діяльності та ефективного використання біржових операцій 

в своїй майбутній діяльності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

 принципів організаційної діяльності бірж та механізмів їх 

функціонування; 
особливостей  організації брокерської діяльності; 

          процесу здійснення біржових операцій та методів визначення їх 

ефективності;  
        етичних принципів роботи біржових ринків. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти користуватись біржовою інформацією для здійснення 

господарських операцій; 

вміти організувати брокерську контору і забезпечити її діяльність; 

вміти організувати збут сільськогосподарської продукції через біржу; 

вміти складати документи щодо укладання угоди з клієнтом на 

брокерське обслуговування; 

вміти укладати біржові контракти купівлі-продажу біржового товару; 

вміти розраховувати показники біржової торгівлі. 

 
формування суджень: 
здатність застосовувати принципи організаційної діяльності біржі; 
здатність застосовувати біржову інформацію для здійснення 

господарських операцій; 

здатність обґрунтувати та визначити механізми ефективного 

здійснення біржових операцій; 

здатність на основі системного підходу організувати роботу 

брокерської контори і  забезпечити її  ефективну діяльність. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 



 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Модулів -1 
Спеціальність:   

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 8-й 9-й 

Лекції:   

20 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 6,5 

 100 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

Екзамен 

 

8. Викладач 

Дітріх І.В.,  к.х.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Біржова діяльність і її законодавчо-нормативне 

регулювання. Види бірж 

 

Тема 1. Біржова торгівля як основа біржової діяльності.  

1.1. Розвиток і сучасний стан світового біржового ринку. 



1.2.Завдання та функції бірж. Види бірж їх спеціалізація. Основні світові 

біржові центри. Ф’ючерсні біржі. 

1.3.Суб’єкти біржової діяльності.  

1.4.Біржовий товар. 

 

Тема 2. Товарна біржа та діяльність брокерських контор.  

2.1. Особливості діяльності товарних бірж, формування товарних ринків. 

2.2. Біржові угоди та їх класифікація.  

2.3. Організація торгівлі на біржі, біржова сесія, біржові торги. 

2.4. Сутність та функції біржових контор.  

 

Тема 3. Ф’ючерсна біржа. Ф’ючерсний контракт і хеджування. 
3.1. Цілі та функції ф’ючерсної торгівлі.  

3.2. Механізм біржової ф’ючерсної торгівлі. 

3.3. Поняття і основні ознаки ф’ючерсного контракту. Єдність та розбіжності 

ф’ючерсного і форвардного контрактів.  

3.4. Об’єкти ф’ючерсного контракту. Види ф’ючерсних контрактів. 

 

Тема 4. Опціони і ф’ючерсні контракти.  

4.1.Опціонні угоди із ф’ючерсними контрактами та їх цілі. 

4.2. Поняття опціону, спільні риси і розбіжності опціонів і ф’ючерсних 

контрактів.  

4.3.Фактори, які визначають розміри опціонних угод. Ціна реалізації і 

вартості опціону. Дострокова ліквідація опціону. 

 

Змістовий модуль 2. Фондові та валютні біржі 

 

Тема 5. Фондова біржа і фондовий ринок. 

5.1.Цінні папери як біржовий товар, їх класифікація у світовій і українській 

практиці. 

5.2.Учасники біржового ринку: емітенти цінних паперів, інвестори продавці і 

покупці, посередники, держава. 

5.3. Біржові індекси.  

5.4.Види біржових угод, їх основні характеристики, оформлення і 

використання. 

 

Тема 6. Валютна біржа.  

6.1. Особливості валютної біржі і валюти як товару. 

6.2.Організація валютної біржі. 

6.3. Види валютних угод і механізм їх укладання 

 

10. Рекомендована  література   
1. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – 2-ге вид. змін. й доп. –  

Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 632 с.  



2. Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і 

практикум: Навч. посібник / Р.П. Дудяк. - 2-ге вид., доп. – К.: Магнолія плюс, 

2003. –359 c. 

3. Солодкий М.О. Біржовий ринок : Навч. посіб. – К.: Джерело, 2002. –           

336 с.  

4. Берлач А.І., Берлач А.Н., Ілларіонов Ю.В. Організаційно-правові 

основи біржової діяльності: Навч. посібн. -К.: Фенікс, 2000. -336 с. 

5.  Биржевая деятельность: Учебник. Грязнова А.Г., Корнеева Р.В., 

Галанов В.А. и др. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 239с. 

6. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело: Учебник - М.: 

ЮНИТИ,2000.-680 с. 

7. Закон України "Про товарну біржу" № 1956-ХІІ від 10.12.1991 // 

Відомості ВР 1992, № 10. 

8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію розвитку 

біржового ринку сільськогосподарської продукції" № 848 від 5.08.1997 

9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про прискорення організації 

біржового сільськогосподарського ринку" № 916 від 17.11.1995. 

        10.Савченко В.Д. Організація біржової діяльності: Навч. посібн. - Х.: 

ХДАУ, 2000. - 124 с. 

 

  



РИТОРИКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

спеціалізації   "Товарознавство та експертиза в митній справі" 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – забезпечити 

засвоєння й систематизацію знань основних теоретичних засад 

красномовства; сформувати вміння і навички правильного й переконливого 

мовлення, аргументованого доведення та спростування, участі в дискусії, 

зокрема наукової та фахової проблематики. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

 основних понять, категорій та інструментарію ораторського 

мистецтва як засобу комунікації переконання; 

 закономірностей розвитку понять, термінів та правил риторики 

в різні історичні епохи; 

 національних традицій теорії красномовства; 

 основних типів промов; 

 особливостей стилістичного оформлення публічного виступу; 

 прийомів підготовки й виголошення публічної промови; 

 моделей та методів розгортання повідомлення; 

 принципів та прийомів логічно-емоційного впливу на слухачів. 

 
застосування знань і розумінь: 

 вміти визначити концепцію публічного виступу; 

 вміти спланувати задум промови відповідно до її концепції; 

 вміти правильно обрати стратегію, тактику і диспозицію 

промови; 

 вміти забезпечувати стилістичну довершеність публічного 

виступу; 

 вміти добирати матеріал, складати тези і план-конспект 

промови; 

 вміти правильно застосовувати методи та прийоми ораторського 

впливу на аудиторію; 

 вміти вправно користуватися засобами виразного мовлення та 

невербальними засобами комунікації. 

 вміти правильно використовувати технічні засоби під час 

публічного виступу; 

 

формування суджень: 

 здатність визначати мету і завдання публічного спілкування; 



 здатність сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо 

вдосконалення культури оратора; 
 здатність розпізнавати словесні маніпуляції та обирати 

прийоми протидії їм;  
 здатність оцінювати доречність і ефективність прийомів 

словесної суперечки; 
 здатність оцінювати рівень власної ораторської майстерності та 

визначати шляхи її вдосконалення. 
 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (100 

балів); 

підсумкове – залік.  

 

6. Мова викладання: 

українська 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна вільного вибору 

студента 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1 Спеціальність 076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 2-й 2-й 

Лекції:   

30 год. 8 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

Спеціалізація 
«Товарознавство 
та експертиза в 
митній справі» 

Практичні, семінарські: 

15 год. 4 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 3 

 

 

Ступінь: бакалавр 

45 год. 78 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

залік 



8. Викладач 

Шапран Д.П., к.філол.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Історико-теоретичні та методологічні засади 

риторики. 

Тема 1. Риторика як мистецтво, наука і навчальна дисципліна. Предмет і 

завдання дисципліни. Загальна характеристика розділів риторики. Історія 

становлення теорії красномовства від міфологічного періоду до епохи 

Відродження.  

Тема 2. Українські традиції теорії красномовства. Пам’ятки гомілетичного 

красномовства в епоху Київської Русі. Риторична спадщина Києво-

Могилянської академії. Феофан Прокопович та його роль у розвитку 

східнослов’янської риторики.  

Тема 3. Головні напрями неориторики. Семіотичний характер неориторики. 

Загальна характеристика лінгвістичної риторики. Загальна характеристика 

аргументативної риторики. 

Тема 4. Інвенція. Промова як дослідження. Типи промов за знаковим 

оформленням та закріпленням. Концепція промови: предмет, тема і теза 

промови, її мета і завдання. Аналіз аудиторії. Стратегія і тактика.  

Тема 5. Диспозиція. Способи подання матеріалу. Виклад: моделі та методи 

викладу. Джерела та збирання матеріалу. Складання плану-конспекту. 

Розгортання теми і тези промови: топіка та аргументи. Типові помилки в 

аргументації та критиці. Моделі впорядкування матеріалу в топосі промови: 

переваги та недоліки. 

Тема 6. Методи розгортання повідомлення: хронологічний дедуктивний, 

індуктивний, аналогічний, стадійний, концентричний. 

 

Модуль 2. Практичні аспекти загальної риторики 

Тема 7. Стилістична варіативність промови. Стилістичне оформлення тексту. 

Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора. Звуковий рівень 

тексту. Лексичний рівень тексту. Стилістична цілісність промови, типові 

помилки. Слова з прямим значенням – «автологічна лексика», типові 

помилки. Слова з переносним значенням – «тропи». Риторичні фігури. 

Синтаксичне варіювання.  

Тема 8 Елокуція (елоквенція). Розмітка тексту та читання промови за 

знаками партитури. Структурно-інтонаційна організація тексту як основа 

виразності мовлення. Техніка виразного мовлення. Правильне дихання. 

Голос, його властивості та гігієнічні вимоги. Дикція, орфоепія 

(артикуляційна гімнастика для губів, вправи для язика, вправи для нижньої 

щелепи). Наголос.  

Тема 9. Меморія й акція. Способи запам’ятовування промови. Аналіз 

публічного виступу. Зовнішня культура оратора. Зовнішній вигляд оратора. 

Вихід до слухачів. Погляд. Міміка та жести. Місце промови та постава 



(позиція) оратора. Робота промовця з технічними засобами. Особливості 

виступу оратора перед об’єктивом відеокамери. Поведінкова культура 

оратора та невербальні засоби спілкування.  

Тема 10. Принципи ведення словесної суперечки. «Оксфордські» дебати.  

Проведення «Оксфордських» дебатів. Прийоми протидії словесній 

маніпуляції.  

 
10. Рекомендована  література   

1. Введенская Л.А. Риторика и культурв речи /Л.А. Введенская, 

Л.Г. Павлова. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 537 с. 

2. Волков А.А. Теория риторической аргументации. — М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 2009. –  398 с. 

3. Гриценко Т.Б. Риторика: Навчальний посібник − К.: НАУ, 2006.  

4. Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: Навчальний посібник. – К.: 

«Деловая Украина», 2002. – 152 с. 

5. Зверева Н. Я говорю  – меня слушают: Уроки практической риторики / 

Нина Зверева. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 234 с. 

6. Колотілова Н.А. Риторика: Навч. посібник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2007. – 232 с. 

7. Леммерман Х. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.orator.biz/library/books/uchebnik_ritoriki/ 

8. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. 

– 311 с.  

9. Онуфінко Г.С. Риторика: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 

2008. – 592 с. 

10. Основи ораторського мистецтва: Практикум / Укладач О. І. Когут. – 

Тернопіль: Астон, 2005. – 296 с. 

11. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. 

Молдован, М.Ю. Чикарькова – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с. 

12. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для 

студ. юр. спец. / О.В.Рогожкин. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС 

ім. Е.О. Дідоренка, 2008. – 248 с. 

 

 
 

  



ПСИХОЛОГІЯ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – пізнання законів і 

закономірностей соціальної реальності у зв’язку з закономірностями 

функціонування психічного життя людини, формування знань про соціальні 

та психологічні фактори життя людей, розуміння соціально-психічної 

сутності особистості; придбання навичок аналізу соціальних та психічних 

явищ і процесів, які впливають на соціальну діяльність та поведінку індивідів 

у суспільстві, що переживає трансформацію. Засвоєння і використання знань 

задля вирішення психологічних та соціальних проблем в колективі та 

суспільстві. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

поняття та категорії, які розкривають специфіку психології та сутність 

психічних процесів і явищ; 

розуміти особистість як цілісний організм із властивими йому 

механізмами розвитку та функціонування; 

знати сутність та особливості психічних явищ; 

розуміти теоретичні засади вивчення психології груп та колективів. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні теоретичні знання з психології за для 

впливу на особистість, індивіда; 

уміння констатувати певні психічні стани співрозмовника; 

розуміння феноменів особистісних інтересів та поглядів; 

розуміння та використання психологічних тестів для різних потреб. 

 

формування суджень: 

аналізувати взаємодію основних підструктур психіки;  

орієнтуватися в питаннях соціальної структури групи, колективу;  

самостійно осмислювати різні теорії в одержанні наукового знання про 

психіку, індивіда, колектив, тощо. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента (обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; психологічне тестування, тренінги, 

виконання вправ, задач; виконання індивідуального завдання (60 балів);  



підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліни вільного вибору 

студента 

Рік підготовки: 

1-й 4-й 

Модулів - 1 Спеціальність:  

076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 
 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 2-й 8-й 

Лекції: 

30 год. 6-год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

15 год. 2год 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 45 год. 82-год 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач  

Ніколенко К. В. ст. викл. 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

Модуль №1. Психологія як наука. Пізнавальна сфера особистості. 

1.8. Загальне уявлення про науку психологію. 

1.8.1. Проблеми, принципи, методи, структура сучасної психології. 

1.8.2. Історія психології. Основні напрямки психології ХХ століття. 

1.8.3. Психіка як предмет психології. 

 

1.9. Психологія особистості та діяльності. 

1.9.1. Поняття про особистість. Психологічна структура особистості. 



1.9.2. Проблема діяльності в психології, структура діяльності. 

1.9.3. Психологія професійної діяльності. 

 

1.10. Індивідуально-психологічні особливості особистості. 

1.10.1. Поняття про темперамент. Методика діагностики. 

1.10.2. Характер як система найбільш стійких властивостей особистості. 

1.10.3. Психологія професійної діяльності. 

 

1.11. Розвиток особистості. 

1.11.1. Періодизація психічного розвитку особистості. 

1.11.2. Динаміка психічного розвитку. 

1.11.3. Філософія марксизму. 

1.12. Пізнавальна сфера особистості. 

1.12.1. Відчуття і сприйняття як початкові форми освоєння дійсності. 

1.12.2. Увага та пам'ять: їх роль в системі пізнавальної діяльності 

людини. 

1.12.3. Мислення та інтелект. 

 

 

Модуль №2. Емоційно-вольова та соціально-психологічна сфера 

особистості. 

2.7. Емоційно-вольова сфера особистості. 

2.7.1. Загальне уявлення про емоції, роль емоцій. 

2.7.2. Почуття, види почуттів. 

2.7.3. Воля, вольові дії. 

 

2.8. Філософія наукового пізнання. 

2.2.1 Специфіка наукового пізнання. 

2.2.2. Співвідношення емпіричного та теоретичного знання. 

2.2.3.Форми та методи наукового пізнання. 

 

2.9. Психічні стани людини. 



2.9.1. Поняття психічних станів. 

2.9.2. Типові позитивні стани людини. 

2.9.3. Негативні психічні стани та їх попередження. 

 

2.10. Психологія спілкування. 

2.10.1. Види, структура, функції спілкування. 

2.10.2. Сприйняття та розуміння в процесі спілкування. 

2.10.3. Спілкування як комунікація 

2.5. Психологія колективу. 

2.5.1. Група та її структурна організація. 

2.5.2. Характеристика групових процесів. 

2.5.3. Проблеми соціально-психологічної адаптації. 

 

10. Рекомендована література   

1. Ніколенко К.В. Психологія з основами соціології: плани 

семінарських занять для студентів денної та заочної форм навчання / 

Е.М. Давиденко, Г.В. Камаралі, К.В. Ніколенко. – Д. : ДонНУЕТ, 2012. 

– 32 с. 

2. Крюкова О.В. Психологія. Методичні вказівки до практичних 

занять для студентів непсихологічних спеціальностей денної та заочної 

форм навчання / О.В. Крюкова, В.А.Кулешова. - Донецьк : ДонНУЕТ, 

2010. - 58  

3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення: 

Навчальний посбник для самостійного вивчення дисципліни. /  В.С. 

Лозниця. – К.6 Ккс Об, 2001. – 304 с. 

4. Леонтьев А.Н. Стадии перцептивной психиуи // Общая 

психология. Тексты. / Под ред. В.В. Петухова. – М.: Генезис, 2001. – 

385 с. 

5. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. / А.Г. 

Маклаков. – СПб.: Питер, 2006. – 583 с. 

6. Психология личности / Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: 

Бахрах, 2000. – 265 с. 

7. Психологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів 

/ За ред.                         Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 558 с. 

8. Юрчук В.В. Современный словарь по психологии. / В.В. Юрчук. – 

Минск: Элайда, 2000. – 704 с. 



9. Психологія. Навчальний посібник. Навчальні тестові завдання для 

студентів непсихологічних спеціальностей денної і заочної форм 

навчання / О.В. Крюкова, В.А. Кулешова, О.А. Поцулко. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2011. – 100 с. 

10. Педагогіка та психологія. Навчально-методичний посібник для 

студентів I-IV курсів непсихологічних та економічних спеціальностей 

денної та заочної форм навчання Г.С. Криворотько. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2013. 

 

 

  



ТРУДОВЕ ПРАВО 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо застосування норм трудового 

права. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути магістр: 

 

знання і розуміння: 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

найманої праці; 

суб’єктів трудового права України; 

практики застосування трудового законодавства України. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні 

відносини в галузі найманої праці; 

уміння захистити свої трудові права в якості працівника або 

роботодавця. 

 

формування суджень: 

здатність характеризувати сутність найманої праці; 

здатність тлумачити чинне трудове законодавство; 

здатність орієнтуватися в системі трудового законодавства. 

 

3. Дисципліна за вибором студента (обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання.  

підсумкове – залік. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма заочна форма 



навчання навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 2 Спеціальність:  

076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 2-й 2-й 

Лекції: 

30 год. 4- год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

 Практичні, семінарські: 

15 год. 4год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

Ступінь: Бакалавр 45 год. 82-год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 6 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач  

Шульженко І. В.,  к.ю.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальна частина трудового права  

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система, функції та принципи трудового права 

України 

1.1. Виникнення і розвиток трудового права.  

1.2. Предмет трудового права.  

1.3. Індивідуальні та колективні трудові відносини у сфері найманої праці 

(загальна характеристика). Сфера дії трудового законодавства. 

 

Тема 2. Джерела (форми) трудового права  

2.1 Поняття джерел (форм) трудового права України, їх особливості, 

класифікація та види.  

2.2. Конституція України як основне джерело трудового права.  

2.3. Міжнародно-правові договори як джерела трудового права.  

 

Тема 3. Міжнародно-правове регулювання праці  

3.1. Поняття та розвиток міжнародного регулювання праці. Поняття 

міжнародних трудових стандартів. 

3.2. Всесвітні (універсальні) міжнародні стандарти у сфері праці.  

3.3. Загальна декларація про права людини (ООН, 1948 р.), Міжнародні пакти 

про права людини (ООН, 1966 р.).  

 

Модуль 2. Особлива частина трудового права 



Тема 4. Трудовий договір 

4.1. Поняття трудового договору.  

4.2. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових 

договорів, які пов'язані з працею (підряду, доручення, авторського та ін.). 

4.3. Сторони трудового договору.  

4.4. Правовий статус працівника і роботодавця.  

4.5.Зміст трудового договору.  

4.6. Загальний порядок укладення трудового договору, його оформлення.  

4.7. Підстави припинення трудового договору та їх класифікація.  

 

Тема 5. Робочий час та час відпочинку 

5.1. Поняття робочого часу і правові нормативи робочого часу.  

5.2. Режими робочого часу і порядок їх встановлення.  

5.3. Робота у режимі неповного робочого часу, змінна робота, робота із гнучким 

графіком, ненормований робочий день. 

5.4. Поняття і види часу відпочинку.  

 

Тема 6. Оплата праці 

6.1. Конституційні гарантії права працівників на заробітну плату. 

6.2. Правове визначення поняття оплати праці.  

6.3. Відмінність заробітної плати від винагород за цивільно-правовими 

договорами, гарантійних і компенсаційних виплат.  

6.4. Структура заробітної плати: основна заробітна плата, додаткова заробітна 

плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 

 

Тема 7. Трудова дисципліна та юридична відповідальність сторін трудового 

договору 

7.1. Поняття і значення трудової дисципліни в умовах переходу до ринкових 

відносин. Засоби забезпечення дисципліни праці. 

7.2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.  

7.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, 

організації. 

7.4. Статути, положення про дисципліну.  

 

Тема 8 Охорона праці  

8.1. Конституційне право працівників на належні, безпечні та здорові умови 

праці. Законодавство про охорону праці працівників на виробництві. 

8.2. Принципи правової охорони праці працівників. 

8.3. Гарантії прав працівників на охорону праці. 

8.4. Організація охорони праці працівників на підприємстві. 

 

Тема 9 Індивідуальні трудові спори 

9.1. Поняття, види і причини виникнення індивідуальних трудових спорів. 

Юридичні способи вирішення індивідуальних трудових спорів. 

9.2. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори.  



9.3. Комісії у трудових спорах (КТС), їх організація і компетенція. 

9.4. Порядок і строки розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС.  

 

Тема 10 Правове регулювання соціального партнерства, колективні оговори та 

угоди  

10.1. Поняття соціального партнерства, історія його виникнення й розвитку.  

10.2. Законодавство про соціальне партнерство та соціальний діалог в 

Україні.  

10.3. Організаційно-правові форми соціального партнерства.  

 

Тема 11. Правовий статус трудових колективів, професійних спілок та організацій 

роботодавців 

11.1. Поняття трудового колективу та їх види за законодавством України. 

11.2. Право працівників брати участь в управлінні організаціями. 

11.3. Проблеми законодавчого врегулювання діяльності трудових колективів 

як суб'єктів права в колективних трудових правовідносинах.  

 

Тема 12. Колективні трудові спори (конфлікти) 

12.1. Поняття, види, причини виникнення колективних трудових спорів. 

12.2. Сторони колективного трудового спору.  

12.3. Порядок формування вимог найманих працівників, профспілок та строки 

їх розгляду.  

 

10. Рекомендована література  

1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 5-те вид., перероб. і 

доп. — К.: Знання, 2010. — 860 с. 

2. Шульженко І.В. Трудове право: навч. посіб. для студ. всіх спец. ден. та 

заоч. форм навчання ін-ту економіки і упр. / І.В. Шульженко; М-во освіти і 

науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського, Каф. правових і загальнонаукових дисц. – Донецьк: 

[ДонНУЕТ], 2010. – 185с. 

3. Трудове право : навч. посіб. для студ. екон. спец. / С. В. Дрожжина, І. В. 

Ширкова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 

ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. дисциплін. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 

2010. - 163 с. 

4. Кодекс законів про працю України з постатейними систематизованими 

матеріалами / Упорядник В. Вакуленко. – К.: Істина, 2010. – 800с. 

5. Прокопенко B. І. Трудове право України: Підручник. – X.:Консум, 2000. – 

480с. 

6. Трудове право України: Навч. посібник. / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., 

Козак З.Я. та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: ІН Юре, 2010. – 536с. 

7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. 

– 2-ге вид., стер. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2011. – 564с. 

8. Бойко М.Д. Трудове право України: Навч. посіб.: Курс лекцій. – К.: Олан, 

2012. – 335с. 



9. Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. 

пособие для высш. учеб. заведений. – Харьков: Консум, 2010. – 140с. 

10. Гирич О.Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студентів юридичних вузів 

та факультетів. – К.: Вілбор, 2010 – 208с. 

 

  



ДОГОВІРНЕ ПРАВО 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання системи знань 

з теорії держави та права та провідних галузей права; формування навичок 

застосування правових норм чинного законодавства. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в 

Україні; 

суб’єктів основних галузей права України; 

практики застосування законодавства України. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні 

відносини в Україні; 

уміння захистити свої громадянські права і свободи. 

 

формування суджень: 

здатність характеризувати норми права; 

здатність тлумачити чинне законодавство України; 

здатність орієнтуватися в системі законодавства України. 

 

3. Дисципліна за вибором студента (обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – залік (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма заочна форма 



навчання навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 2-й 2-й 

Лекції: 

30 год. 4-год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

 Практичні, семінарські: 

15 год. 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

Ступінь: Бакалавр 45 год. 82-год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

 Шульженко І. В. к.ю.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Держава та право. 

 

Тема 1. Поняття та структура суспільства та держави. 

1.1. Поняття та структура суспільства та  держави. 

1.2. Класифікація держав (Форма держави). 

 

Тема 2. Поняття та джерела права. 

2.1. Поняття, ознаки, функції та джерела права. 

2.2. Право й інші соціальні норми. 

2.3. Форми (джерела) права. 

 

Тема 3. Правовідносини 

3.1. Правовідносини, їх елементи. 

3.2. Правосуб’єктність. 

 

Змістовий модуль 2. Основи основних галузей права України. 

 

Тема 4. Конституційне право. 

4.1. Поняття, предмет, метод конституційного права. 

4.2. Джерела конституційного права України. 

4.3. Принципи конституційного права України. 

4.4. Громадянські та політичні права. 



 

Тема 5. Трудове право. 

5.1. Поняття, предмет, методи трудового права. 

5.2. Трудовий договір: поняття, сторони. 

5.3. Строки трудового договору, контракт. 

5.4. Випробування при прийнятті на роботу. 

5.5. Переведення на іншу роботу. 

 

Тема 6. Господарське право. 

6.1. Поняття, предмет та система господарського права України. 

6.2. Господарські правовідносини. Методи господарського права. 

6.3. Суб’єкти господарського права. 

 

Тема 7. Цивільне право. 

7.1. Поняття, принципи та  джерела цивільного.  

7.2. Суб’єкти цивільного права 

7.3. Цивільно-правові відносини  

 

Тема 8. Кримінальне право. 

8.1. Поняття, задачі кримінального права.  

8.2. Дія Кримінального Кодексу в просторі, у часі і по колу осіб. 

8.3. Злочин, його ознаки. 

 

10. Рекомендована література  

 

1. Правознавство [Текст] : навч. Посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. 

Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, І.В. Ширкова] ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. економіки і торгівлі ім. М. 

Туган-Барановського, Каф. прав. І загальнонаук. дисц. – Донецьк: 

[ДонНУЕТ], 2011. – 703 с. 

2. Правознавство. Практикум [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. 

Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, Г.С. Пілігрім, І.В. Ширкова, 

М.М. Гриник] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. 

ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. і загально 

наук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2012. – 325 с. 

3. Правознавство: Навч. посібник / За ред. Т.В.Варфоломєєвої, В. П. 

Пастухова. – К.: Знання-Прес, 2010. – 436 с. 

4. Основи правознавства / За ред І.Б.Усенка. – К.: Ірпень: ВТФ ―Перун‖, 

2010. – 432 с. 

5. Правознавство: Навч. посібник / Авт. кол. Мельник П.В., Самілик 

Г.М., Савченко Л.А. та ін. – К.: ―МП Леся‖, 2011. – 309 с. 

6. Юридический словарь И.Дахно: Словарь законодат. и норматив. 

терминов. – К.: А.С.К., 2011. – 1056 с. 

7. Адміністративне право України: Підручник для юрид. Вузів і фак./ 

Ю.П.Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Паращук та ін.; За ред. Ю.П.Битяка – 



Харків: Право, 2011. – 528 с. 

8. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть), 

Учебное пособие. – Харьков; «Одиссей», 2010. – 288 с. 

9. Основи правознавства України: Навчальний посібник. Видання 

четверте, доповнене та перероблене / Ківалов С.В., Музиченко П.П., 

Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф. – Х.:  «Одисей», 2011.- 368 с. 

10. Правознавство: Підручник / Авт.кол.: Демський С.Е., Ковальський 

В.С., Колодій А.М. та інші; За ред.В.В. Копейчикова. – 7-е вид. – К.: 

Юрінком Інтер, 2011. – 736 с. 

  



ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо застосування норм 

господарського права. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути магістр: 

 

знання і розуміння: 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

господарської діяльності; 

суб’єктів господарського права України; 

практики застосування господарського законодавства України. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні 

відносини в галузі господарської діяльності; 

уміння легалізуватися у якості суб’єкта господарського права України. 

 

формування суджень: 

здатність характеризувати сутність підприємницької діяльності; 

здатність тлумачити чинне господарське законодавство; 

здатність орієнтуватися в системі господарського законодавства. 

 

3. Дисципліна за вибором студента (обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання.  

підсумкове – залік ( 100 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 



Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 2 Спеціальність:  

076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 

Спеціалізація "Товарний 

менеджмент" 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 4-й 3-й 

Лекції: 

30 год. 6-год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

Ступінь: Бакалавр Практичні, семінарські: 

30 год. 6год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 60 год. 108-год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 5 
Вид контролю: 

залік 

 

  8. Викладач  

  Шульженко І. В.,  к.ю.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Поняття господарського права, його предмет, метод та 

суб’єкти. 

 

Тема 1. Господарське право як галузь права та його роль у системі права 

України. 

1.1. Поняття, предмет та система господарського права України. 

1.2. Господарське право та державне управління економікою. 

1.3. Господарські правовідносини. Методи господарського права. 

1.4. Господарське законодавство – інститут господарського права. 

 

Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності. 

2.1. Господарська діяльність, як основа підприємництва. 

2.2. Види господарської діяльності. 

2.3. Поняття та ознаки підприємництва. 

2.4. Суб’єкти підприємницької діяльності. 

 

Тема 3. Правове становище підприємств. 

3.1. Поняття і види підприємства як організаційної форми господарювання.  

3.2. Класифікація підприємств. 

3.3. Організаційна структура та управління підприємством. 

3.4. Об’єднання підприємств.  



3.5. Припинення діяльності підприємства. 

 

Тема 4. Правовий статус господарських товариств.  

4.1. Поняття господарського товариства.  

4.2. Види господарських товариств. 

4.3. Управління господарським товариством.  

4.4. Припинення діяльності господарського товариства. 

 

Тема 5. Правове становище некомерційних суб’єктів господарювання. 

5.1. Поняття та головні ознаки некомерційної господарської діяльності. 

5.2. Організаційно-правові форми здійснення некомерційної господарської 

діяльності. 

5.3. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання господарської діяльності. 

 

Тема 6. Правове регулювання відносин власності в Україні. 

6.1. Поняття права власності та його значення у господарській діяльності. 

6.2. Форми права власності. 

6.3. Види права власності. 

6.4. Способи набуття і припинення права власності. 

6.5. Момент виникнення права власності. 

 

Тема 7. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова 

відповідальність. 

7.1. Поняття, зміст та класифікація господарських зобов’язань. Підстави 

виникнення та припинення господарського зобов’язання.  

7.2. Поняття і зміст договірних відносин у господарській діяльності Види 

господарських договорів. 

7.3. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності. 

7.4. Функції відповідальності. 

7.5. Види господарсько-правової відповідальності. 

 

Тема 8. Правове регулювання банкрутства. 

8.1. Поняття та ознаки банкрутства. 

8.2. Суб’єкти у відносинах банкрутства. 

8.3. Провадження у справах про банкрутство. 

8.4. Мирова угода у справах про банкрутство. 

 

Тема 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання. 

9.1. Правові гарантії захисту прав суб’єктів господарювання та органи їх 

забезпечення. 

9.2. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ. 

9.3. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. 



9.4. Досудове врегулювання господарських спорів. 

9.5. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами. 

9.6. Розгляд господарських спорів третейськими судами. 

 

Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України. 

10.1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень 

законодавства про економічну конкуренцію. 

10.2. Правове становище Антимонопольного комітету. 

10.3. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання. 

10.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

10.5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції. 

 

Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

11.1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство 

про зовнішньоекономічну діяльність. 

11.2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

11.3. Види зовнішньоекономічної діяльності. 

11.4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

11.5. Компетенція органів державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

11.6. Правове становище торгово-промислових палат. 

11.7. Міжнародні правила ІНКОТЕРМС, що використовуються в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Тема 12. Правові основи банківської діяльності та кредитно-

розрахункових відносин. 

12.1. Правове регулювання банківської діяльності в Україні. 

12.2. Порядок створення банків. 

12.3. Порядок відкриття рахунків у банках. 

12.4. Правове регулювання розрахункових відносин. 

12.5. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу. 

12.6. Поняття та види кредиту. Кредитний договір. 

 

Тема 13. Правові основи біржової діяльності в Україні. 

13.1. Поняття, ознаки та види бірж. 

13.2. Функції, права та обов’язки біржі. 

13.3. Види біржових угод і порядок їх укладання. 

13.4. Правила біржової торгівлі. 

13.5. Правовий статус фондової біржі. 

 

Тема 14. Правові основи безпеки господарської діяльності. 

14.1. Конституційні основи правопорядку сфері господарювання та захисту 

комерційної таємниці. 



14.2. Державні гарантії права на інформацію. 

14.3. Комерційна таємниця (інформація) як об’єкт правової охорони. 

14.4. Неправомірне збирання інформації, розголошення та використання 

комерційної таємниці. 

14.5. Юридична відповідальність за порушення комерційної таємниці 

(інформації). 

 

Тема 15. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав 

споживачів. 

15.1. Законодавство про захист прав споживачів. 

15.2. Права споживачів та їх захист. 

15.3. Контроль у сфері захисту прав споживачів. 

15.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав 

споживачів. 

 

10. Рекомендована література  

1. Господарське право України: Підручн. для студ. вищ. навч. зал. / М.К. 

Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2010. – 

424с. – Бібліогр.: с. 417-419.  

2. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2011. – 264 с. 

3. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник / Под 

общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. – Харьков: Эспада, 2011. – 552 с. 

4. Правознавство [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. Шульженко, 

О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, І.В. Ширкова] ; М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського, Каф. прав. і загально наук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 

2011. – 703 с. 

5. Правознавство. Практикум [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. 

Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, Г.С. Пілігрім, І.В. Ширкова, 

М.М. Гриник] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. 

ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. і загально 

наук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2012. – 325 с. 

6. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. К.-2010. 

7. 3агородній А., Громяк Л. Фактори, що визначають розвиток малого бізнесу 

в Україні. //Економіка України-2010-№5. 

8. Корсекін В. та інш. Мале підприємництво: проблеми і перспективи 

//Економіка України-2011-№ 10. 

9. Основи банківської справи. Під редакцією Мороза А.Н. К.: Лір.-2010.-

С.119.  

10. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативні коментарі. 

Київ .-2011. 

 

  



МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ  ВІДНОСИНИ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

знань про особливості міжнародних відносин, визначення теоретичних та 

практичних положень міжнародних відносин і їх правової бази, а також 

виявлення їх ролі в розвитку світової і національної економік. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності міжнародних відносин та їх середовища; 

форм міжнародних відносин; 

основних суб’єктів міжнародних відносин; 

основ міжнародного права, як регулятора міжнародних відносин; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння визначати сучасні особливості міжнародної економічної 

політики; 

уміння проводити аналіз форм міжнародних політичних відносин; 

 

формування суджень: 

здатність аналізувати особливості формування, розвитку і сучасного 

існування міжнародних відносин; 

здатність аналізувати форми міжнародних політичних відносин.  

 

3. Дисципліна за вибором студента (обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – залік (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська, англійська 

 

 

 

 



          7.Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань: 

 07 «Управління та 

адміністрування» 

 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 4-й 3-й 

Лекції: 

30 год. 6-год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

30 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 60 год. 108-год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 4 
Вид контролю: 

залік 

 

8.Викладач 

Бочарова Ю.Г., к.е.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Теорія та історія розвитку міжнародних відносин. 

 

Тема 1. Сутність і особливості міжнародних відносин. 
1.1 Поняття міжнародних відносин. 

1.2 Характерні риси міжнародних відносин. 

1.3 Закономірності формування і розвитку міжнародних відносин. 

 

Тема 2. Теорії міжнародних відносин. 

2.1 Класичні теорії міжнародних відносин. 

2.2 Сучасні теорії міжнародних відносин. 

2.3 Теорії міжнародного середовища. 



 

Тема 3. Суб’єкти міжнародних відносин. 
3.1 Сутність і зміст поняття «учасник міжнародних відносин». 

3.2Типологія та функціональні особливості суб’єктів міжнародних відносин. 

3.3 Цілі, інтереси і засоби учасників міжнародних відносин. 

 

Тема 4. Система міжнародних відносин. 

4.1 Рівні міжнародних відносин. 

4.2 Теоретичні моделі міжнародних систем. 

4.3 Сучасна еволюція системи міжнародних відносин. 

 

Тема 5. Структурні особливості міжнародних відносин. 

5.1 Зовнішньополітичні відносини. 

5.2 Міжнародні економічні відносини. 

5.3 Міжнародні відносини у сфері культури та інформації. 

 

Змістовий модуль 2 Правова база міжнародних відносин. 

 

Тема 6. Поняття і особливості міжнародного права. 

6.1 Сутність, історичні форми та функції міжнародного права. 

6.2 Норми, джерела і принципи  міжнародного права. 

6.3 Суб’єкти міжнародного права. 

 

Тема 7. Право зовнішніх державних відносин 

7.1 Сутність зовнішніх відносин. 

7.2 Дипломатичні відносини та дипломатичні представництва. 

7.3 Консульські відносини і консульські представництва. 

7.4 Зовнішні відносини через спеціальні місії і за участю міжнародних 

організацій. 

 

Тема 8. Право міжнародних організацій 

8.1 Сутність, історія виникнення і ознаки міжнародних організацій. 

8.2 Правосуб'єктність міжнародних організацій. 

8.3 Фактори еволюції інститутів регулювання міжнародних відносин. 

 

Тема 9. Міжнародні конфлікти та їх врегулювання 

9.1 Поняття та види міжнародного конфлікту. 

9.2 Засоби вирішення міжнародних конфліктів. 

9.3 Розв’язання конфліктів в міжнародних організаціях. 

 

Тема 10. Право міжнародних економічних відносин та міжнародне 

співробітництво 

10.1 Поняття, джерела та принципи міжнародного економічного права. 

10.2.Система міжнародних економічних організацій. 

10.3 Міжнародне співробітництво: сутність, види. 



 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та 

розвитку [Текст] : Навч. посіб. / В. М. Геєць ; НАН України / Ін-т екон. та 

прогнозув. – К. : НАН України, 2009. – 864 с. 

2. Дещинський Л.Є., Панюк А.В. Міжнародні відносини України: історія і 

сучасність [Текст] : Навч. посібник, Ч.І. / Л.Є. Дещинський, А.В. Панюк. – 

Львів: «Бескид Біт», 2002. – 224 с. 

3. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Ф.М. Кирилюк. – К. : ЦУЛ, 2009. – 564 с. 

4. Міжнародне право [Текст] : Навч. посібник / За ред. М. В. Буроменського – 

К.: Юрінком Інтер, 2006. – 336 с. 

5. Мировая политика и международные отношения [Текст] : Учебное 

пособие / под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с. 

6. Баймуратов М.О. Міжнародне право [Текст] : Підручник. – 3-тє вид. / М.О. 

Баймуратов. – X.: «Одіссей», 2002. – 672 с. 

7. Гольцов, А. Г. Геополітика та політична географія : підручник / Гольцов А. 

Г. -  К. : ЦУЛ, 2012. – 416 с. 

8. Мацко А.С. Міжнародне право [Текст] : Навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. 

/ А.С. Мацко. – К.: МАУП, 2003. – 216 с. 

9. Нгуен Куок Динь, Патрик Дайе, Алэн Пелле. Международное публичное 

право [Текст] : В 2-х т. Т. 1: Кн. 1.: Формирования международного права. 

Кн. 2.: Международное сообщество / Пер. с фр. / Нгуен Куок Динь, Патрик 

Дайе, Алэн Пелле. – К.: Сфера, 2000. – 440 с. 

10. Теория международных отношений [Текст] : Хрестоматия / Сост., науч. 

ред. и коммент. П.А. Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002. – 400 с. 

 

  



ЕТИКА  СЛУЖБОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – забезпечити набуття 

студентами глибоких теоретичних знань і практичних навичок 

службового спілкування за етичними нормами сучасного 

суспільства, а також формування у майбутніх фахівців уявлення про 

етичне мислення у сфері бізнесу. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

 основних понять, принципів і норм етики та етикету 

службового спілкування; 

 закономірностей розвитку понять, термінів та правил етики та 

етикету в різні історичні епохи; 

 національних традицій мовної поведінки; 

  етики службового спілкування з аудиторією; 

 індивідуального діалогового спілкування; 

 етики невербального спілкування; 

 етики та етикету у комерційній діяльності; 

 етики комерційних переговорів;  

 особливостей етики ділового спілкування в міжнародних 

відносинах;  

 іміджу сучасної ділової людини;  

 
застосування знань і розумінь: 

 вміти організувати і провести службові наради та засідання; 

 вміти організувати і провести індивідуальне діалогове 
спілкування; 

 вміти організувати і провести службове спілкування телефоном; 
 вміти організувати і провести службове спілкування з 

аудиторією; 
 вміти спланувати, організувати і провести комерційні 

переговори; 

 вміти правильно обрати стратегію і тактику ділового 

спілкування; 

 вміти правильно застосовувати методи та прийоми мовно-

психологічного впливу на аудиторію; 

 вміти вправно користуватися засобами виразного мовлення та 

невербальними засобами комунікації. 

 



формування суджень: 

 здатність визначати мету і завдання службового спілкування; 
 здатність сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо 

вдосконалення культури мовної поведінки; 
 здатність розпізнавати словесні маніпуляції та обирати 

прийоми протидії їм;  
 здатність оцінювати доречність і ефективність прийомів 

словесної суперечки; 
 здатність оцінювати рівень власної лінгвістичної компетенції та 

визначати шляхи її вдосконалення; 
 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
другий цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (100 

балів); 

підсумкове – залік.  

 

6. Мова викладання: 

Українська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни денна 

форма 

навчанн

я 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 Галузь знань: 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна вільного вибору 

студента 

Рік підготовки: 
2-й 2-й 

Модулів – 1 Спеціальність 

076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів – 3 4-й 4-й 
Лекції:   

15  
год. 

8 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання -  

Практичні, семінарські: 

30 
год. 

4 
Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 
Самостійна робота: 



Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 3 

 

 

Ступінь: бакалавр 

45 
год. 

78 
Індивідуальні заняття: 

- - 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Мацнєва Є.А., асистент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Історико-теоретичні засади та методологія 

етики спілкування. 

 

Тема 1. Етика спілкування як предмет дослідження психолінгвістики. 

Етика і мораль. Етика ділового спілкування традиційного суспільства. Етика 

ділового спілкування в ученні Конфуція. Особливості етики ділового 

спілкування в західноєвропейській культурній традиції. Протестантськая 

етика і дух капіталізму. Загальні етичні принципи і характер сучасного 

ділового спілкування.  

Тема 2. Комунікативна діяльність та етика ділового спілкування. 

Поняття «комунікація» і «спілкування». Службовий етикет як сукупність 

правил поведінки людини. Норми професійних ділових відносин. Усна і 

писемна форми офіційно-ділового стилю. Види комунікативних актів. 

Правила ділового листування. 

Тема 3. Менеджер як ключова фігура виробництва. Вимоги до 

професійної відповідності сучасного керівника. Ділова кар´єра керівника. 

Стилі управлінської діяльності. Ефективність використання робочого часу. 

Тема 4. Імідж ділової людини. Характерні риси іміджу сучасного 

бізнесмена. Напрями вдосконалення іміджу національного виробника. 

Значення зовнішнього вигляду. 

 

Модуль 2. Практичні аспекти службового спілкування та 

фактории впливу. 

Тема 5. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Фактории 

впливу. Культура вербального професійного спілкування. Техніка мовлення. 

Основи ораторського мистецтва. 

Тема 6. Невербальні засоби спілкування як вияв етичної культури 

особистості. Системами невербальних засобів спілкування: оптико-кінетична 

(кінесика); паралінгвістична система; екстралінгвістична система; 

проксеміка; контакт очей. 

Тема 7. Мовленнєвий етикет. Етикет службової телефонної розмови. 

Тема 8. Переговори. Основи стратегії переговорів. Підготовка до 



переговорів. Тактика і принципи переговорів. Рекомендації як правильно 

провести переговори. 

 

10. Рекомендована література: 
1. Яхно Т.П., Конфліктологія та теорія переговорів. Навчальний посібник/ 

Я.П. Яхно, І.О. Куревіна, ‒  К.: Центр учбової літератури, 2012. ‒  168 

с. 

2. Етика ділового спілкування  навч. посіб. / Воронкова В. Г., Беліченко 

А. Г., Мельник В. В., Ажажа М. А. – Л. : Магнолія, 2009. – 312 с. 

3. Петрунін Ю.Ю., Борисов В.К. Етика бізнесу – М.: 2009. – 280с.  

4. Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності: 

Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К: Центр учбової літератури, 

2009. – 168с. 

5. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки 

бізнесмена: Навчальний посібник. К.: «Центр навчальної літератури», 

2004. – 232 с. 

6. Карнегі Д. Як виробляти в собі впевненість і впливати на людей, 

виступаючи прилюдно. – Х.: Промінь, 2007. – 560 с. 

7. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т. К. Чмут, Г.Л. Чайка, М.П. 

Лукашевич, І. Б. Осетинська. – 2-ге вид., стереотип. К.: МАУП, 2003. ‒  

208 с. 

8. Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та 

економічна ефективність. За ред.. Хоружого Г. Ф. – К.: УБС НБУ, 2009. 

– 255 с. 

9. Психологія управління в бізнесі: Навч. посібник для підготовки 

бакалаврів всіх форм навчання / Е. Ф. Іпатов, К. М. Лемківський, В.В. 

Павловський. – Харьків – Київ, НМЦВО, 2003. – 320 с. 

10.  Палеха Ю. І. Іміджологія. – К.: Видавництво Європейського 

університету, 2005. – 323 с. 

 

 

  



ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА  ЕКОНОМІКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

системних та реалістичних уявлень про закономірності економічної 

організації суспільства; ознайомлення з інституціональним підходом до 

аналізу економічних явищ; з’ясування інституційних основ економічної 

діяльності. 

 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

категоріального апарату і методології інституціональної економічної 

теорії; 

напрямів та етапів розвитку інституціональної економічної теорії;  

закономірностей формування, функціонування і розвитку економічних 

інститутів; 

застосування знань і розумінь: 

вміти визначати закономірності впливу інститутів на поведінку 

основних економічних агентів сучасної економіки; 

вміти аналізувати інституціональні форми взаємодій економічних 

агентів; 

вміти окреслювати місце, завдання, можливості та перспективи 

інституційних змін в економіці України. 

формування суджень: 

здатність практичного застосування ключових аналітичних технік для 

оцінки стану інститутів і перспектив інституційних перетворень в суспільстві 

та економіці; 

здатність моделювати інституційну поведінку економічних агентів, 

аналізувати й оцінювати ефективність таких моделей; 

здатність визначати механізми забезпечення інституційних процесів і 

перетворень в суспільстві та економіці України. 

 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента (обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  



підсумкове – залік (ПМК) (40 балів) . 

 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна вільного вибору 

студента 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 076 

"Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність" 
 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 4-й 4-й 

Лекції: 

15 год. 4-год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

 Практичні, семінарські: 

30 год. 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

Ступінь: Бакалавр 

 

45год. 82-год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3.5 - - 

самостійної роботи 

студента – 3.5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач  

Проданова Л. В.,  д.е.н., професор 

 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теорія інституціональної економіки 

 

Тема 1. Теорія інституціональної економіки: предмет і метод 

1.1. Вступ до інституціонального аналізу. Зародження інституціоналізму, 

його методологічні витоки. 

1.2. Сучасний стан інституціональної економіки. 

1.3. Предмет і метод інституціональної теорії. 

 

Тема 2. Інститути і норми 



2.1. Поняття інституту. 

2.2. Норми: ознаки, види, походження. 

2.3. Механізми забезпечення норм. Інституціональна система. 

 

Тема 3. Теорія ігор: дослідження інститутів 

3.1. Ігрова модель міжлюдських взаємодій: моделювання інституціональної 

поведінки. 

3.2. Моделі інституціональної поведінки. 

 

Тема 4. Власність як інститут. Права власності 

4.1. Власність: її характеристики і забезпечення прав.  

4.2. Система власності. Режими прав власності. 

4.3. Теорії виникнення і зміни прав власності. 

 

Тема 5. Трансакції і трансакційні витрати 

5.1. Трансакція як елемент інституціонального аналізу. 

5.2. Трансакційні витрати та їх різновиди. 

5.3. Вимірювання трансакційних витрат. Трансакційні витрати і економічна 

ефективність. 

 

Змістовий модуль 2. Теорія держави і політичних інститутів 

 

Тема 6. Теорія контрактів 

6.1. Контракти в інституціональній економіці. 

6.2. Укладання і реалізація контрактів. 

6.3. Опортунізм в контрактних відносинах та методи боротьби з ним. 

 

Тема 7. Домогосподарство 

7.1. Домогосподарство як економічна організація. Функції домогосподарства 

і його роль в економіці. 

7.2. Економічна поведінка домогосподарств. 

7.3. Еволюція домогосподарств. 

 

Тема 8. Теорія фірми 
8.1. Фірма і ринок – альтернативні інституціональні угоди. 

8.2. Фірма як організація. Контрактна природа фірми. Типи фірм. 

8.3. Організаційна структура фірми. 

 

Тема 9. Теорія держави і політичних інститутів 

9.1. Право і формування економічних традицій. Нелегальна (тіньова) 

економіка. 

9.2. Теорія суспільних благ. 

9.3. Теорія суспільного вибору. 

 

Тема 10. Теорія перехідного періоду та інституційної динаміки 



10.1. Еволюційно-інституційні основи теорії перехідного періоду. 

10.2. Інституціональна динаміка. 

 

10. Рекомендована література 

1. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен ; [под ред. В. В. 

Мотылева ; пер. с англ. С. Т. Сорокина]. – М. : Прогресс, 1984. – 348 с. 

2. Гелбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества / Дж. К. 

Гелбрейт ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1976. – 368 с.  

3. Институциональная экономика : [учеб пособ.] / [Под рук. 

академика Д. С. Львова]. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 318 с. 

4. Институциональная экономика: новая институциональная 

экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., проф. А.А.Аузана. – 

М.: ИНФРА-М, 2005. – 416 с. 

5. Інституціональна парадигма цивілізаційного розвитку : 

Монографія ; У 4 кн. / За ред. А. Ткача. — Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. 

6. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз ; пер. с англ. Б. Пинскера. 

– М. : Дело ЛТД, 1993. – 192 с.  

7. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування 

економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Основи, 2000. – 198 с.  

8. Олейник А. Н. Институциональная экономика : [учеб. пособ.] / А. 

Н. Олейник. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 416 с. 

9. Степаненко С. В. Інституціональний аналіз економічних систем 

(проблеми методології) : монографія / С. В. Степаненко. – К. : КНЕУ, 2008. – 

312 с.  

10. Ткач А. А. Інституціональні основи ринкової інфраструктури : 

монографія / А. А. Ткач ; НАН. України. Об’єднаний ін-т економіки. – К., 

2005. – 295 с.  

 

  



МІКРОБІОЛОГІЯ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – визначення ролі 

мікробіології у виробництві і споживанні продовольства, виникнення 

харчових отруєнь та інфекційних захворювань людини, які пов’язані з 

використанням небезпечних у мікробіологічному відношенні харчових 

продуктів і можливостями управління здоров’ям людини через безпечне 

харчування. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

правил роботи в мікробіологічній лабораторії;  

техніки приготування препаратів і методів фарбування 

мікроорганізмів;  

основ класифікації і морфології мікроорганізмів;  

фізіології мікроорганізмів;  

впливу факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми; 

найважливіші біохімічні процеси, збудниками яких є мікроорганізми, 

їх промислове використання;  

мікрофлори тіла людини, води, повітря, виробничих приміщень, 

підприємств громадського харчування та санітарні вимоги до них;  

поняття про інфекції та імунітет;  

властивості патогенних мікроорганізмів;  

найбільш розповсюджені харчові інфекції;  

харчові отруєння: харчові інтоксикації та токсикоінфекції; мікрофлору 

харчових продуктів та їх санітарно-мікробіологічний контроль; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння готувати  препарати і фарбувати мікроорганізми;  

уміння користуватися мікроскопом; 

уміння визначати вид мікроорганізму на мікробіологічному препараті; 

уміння готовити поживні середовища, стерилізувати середовища і 

посуд;  

уміння отримувати накопичувальні культури мікроорганізмів;  

уміння кількісно визначати мікрофлору; визначати мікрофлору повітря 

і води різними методами;  

уміння проводити санітарно-мікробіологічне дослідження поверхні 

робочого столу, інвентарю, посуду, рук персоналу; визначати якість та 

безпеку товарів народного споживання та продовольства за 

мікробіологічними показниками;  

уміння робити висновки про стан продукції, яка контролюється та 

визначати шляхи її подальшого використання; 



 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспективи управління здоров’ям людини 

через безпечне харчування; 

здатність визначити та надати характеристику найважливішим 

біохімічним процесам, збудниками яких є мікроорганізми, їх промислове 

використання;  

здатність обґрунтувати та визначити стан продукції, яка контролюється 

та шляхи її подальшого використання.  

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (перший): 

перший цикл вищої освіти 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів);  

підсумкове – залік. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

6.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

вільного вибору студента 

Рік підготовки: 

1-й 2-й 

Модулів - 1 
Спеціальність: 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 

2-й 4-й 

Лекції: 

- - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

-.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

45 год. 12 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 

45 год. 78 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи Вид контролю: 



студента – 3 залік 

 

8. Викладач: 

Рева О.В., к.б.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. 

Найважливіші біохімічні процеси, збудниками яких є мікроорганізми. 
 

Тема 1. Предмет, завдання мікробіології та її зв’язок  з товарознавством. 

Історія розвитку мікробіології. 

1.1. Суть та мета мікробіології, та історії її розвитку. 

1.2. Зв'язок мікробіології та товарознавства. 

 

Тема 2. Правила роботи в мікробіологічній лабораторії. Будова 

оптичного мікроскопу і техніка мікроскопії. Техніка приготування 

препаратів і методи фарбування мікроорганізмів. 

2.1. Пізнання будови та правил користування технікою мікроскопії. 

2.2. Особливості використання лабораторного обладнання. Проведення 

мікробіологічних досліджень. 

 

Тема 3. Основи класифікації і морфології мікроорганізмів. 

3.1. Морфологія мікроорганізмів та техніка їх мікроскопіювання. 

3.2. Характеристика основних груп мікроорганізмів: розмір, форма, будова, 

розмноження, систематика, використання. 

 

Тема 4. Фізіологія мікроорганізмів. Вплив факторів зовнішнього 

середовища на мікроорганізми. 

4.1. Хімічний склад та процеси асиміляції та дисиміляції. 

4.2. Вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми. 

 

Тема 5. Найважливіші біохімічні процеси, збудниками яких є 

мікроорганізми, їх промислове використання. 

5.1. Розповсюдження мікроорганізмів у природі. 

5.2. Мікрофлора земля, води і повітря. 

 

Змістовий модуль 2.  Поширення мікроорганізмів у природі. Патогенні 

мікроорганізми. 

 

Тема 6. Мікрофлора тіла людини, води, повітря, виробничих приміщень, 

підприємств громадського харчування та санітарні вимоги до них. 

6.1. Особиста гігієна. Вимоги до стану тіла людини, рук, рота, одягу. 

6.2. Санітарний контроль. Законодавство. Санітарні вимоги до виробничих 

приміщень, та підприємств громадського харчування. 



 

Тема 7. Поняття про інфекції та імунітет. Властивості патогенних 

мікроорганізмів. 

7.1. Характеристика понять – інфекції та імунітет. 

7.2. Інфекційний процес, інкубаційний період, явище бактеріоносія. 

 

Тема 8. Найбільш розповсюджені харчові інфекції. Харчові отруєння: 

харчові інтоксикації та токсикоінфекції. 

8.1. Харчові інфекції та захворювання мікробної природи. 

8.2. Харчові отруєння бактеріального та немікробного походження. 

Інтоксикації та токсикоінфекції. 

Змістовий модуль 3. Мікробіологія продовольчих товарів та 

мікробіологічні пошкодження непродовольчих товарів. 

Тема 9. Мікрофлора харчових продуктів. 

9.1. Мікрофлора м’яса, риби, овочів, плодів, молока, яєць, стерилізованих 

консервів. 

9.2. Умови, що запобігають проникненню мікробів всередину продуктів.  

 

Тема 10.  Показники санітарно-гігієнічної безпеки  та основи експертної 

мікробіологічної оцінки товарів. 

10.1. Джерела первинної мікрофлори продуктів, фактори, що впливають на 

розвиток мікроорганізмів. 

10.2. Санітарно-гігієнічна безпека товарів з позиції мікробіології. 

 

Тема 11. Систематика та діагностика  мікробіологічних пошкоджень 

непродовольчих  товарів та засоби їх захисту. 

11.1. Класифікація та характеристика основних методів захисту 

непродовольчих товарів від мікробіологічних пошкоджень. 

11.2. Застосування біоцидних поєднань та антимікробних матеріалів. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Асонов Н.Р.  Микробиология / Н.Р. Асонов. - М.: Агропроиздат, 1989. -

350 с. 

2. Гайдаш І.С. Медична вірологія: Підручник / І.С. Гайдаш, В.В. 

Флегонтова.  – Луганськ: Луганський ДМУ, 2002. – 357 с.  

3. Микробиология: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А.В. Воробъев, 

А.С. Быков, Е.П. Пашков, А.М. Рыбакова. -  М.: Медицина, 2003. – 336 с. 

4. Мудрецова–Висс К.А. Микробиология / К.А. Мудрецова–Висс. – М.: 

Экономика, 1985 . – 239 с. 



5. Прозоркина Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии / 

Н.В. Прозоркина, Л.А. Рубашкина. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002.-416с. 

6. Послуги громадського харчування. Збірник  нормативних документів.  – 

Харків: Харківський державний центр стандартизації, метрології та 

сертифікації. 1997. – 300 с. 

7. Рабинович Г.Ю. Санитарно-микробиологический контроль объектов 

окружающей среды и пищевых продуктов с основами общей микробиологии: 

Учеб. пособие. 1-е изд.  / Г.Ю. Рабинович, Э.М. Сульман. - Тверь: ТГТУ, 

2005. – 220 с. 

8. Рудавська Г.Б. Мікробіологія / Г.Б. Рудавська, Л.І. Демкевич. – К.: 

Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2005.-407 с. 

9. Санітарні норми та правила в Україні (2-ге вид.) / Роїна О.М. – К.: КНТ, 

2005. – 516 с. 

Сидоров М.А. Микробиология мяса и мясопродуктов / М.А. Сидоров, 

Р.П. Корнелаева. - М.: Колос, 2000. – 240 с. 

 

 

  



ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛIДЖЕНЬ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування наукового 

світогляду та наукового підходу до вирішення нестандартних завдань, які 

постають перед сучасним фахівцем в умовах глобалізації зовнішнього 

середовища; дати уявлення про: актуальність наукових досліджень; етапи 

становлення науки; основні функції, завдання та організацію науки; значення 

науки в епоху науково-технічної революції; методологію науки та її 

завдання; співвідношення емпіричного та теоретичного рівнів наукового 

дослідження; організацію наукового дослідження; форми, вимоги, принципи 

оформлення наукових досліджень. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності наукових досліджень, понятійного апарату науки; 

особливостей, етапів та методів, що застосовують при наукових 

дослідженнях; 

загальних та спеціальних наукових методів, підходів щодо організації 

процесу наукового дослідження; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні та спеціальні методи наукових 

досліджень; 

уміння формулювати наукові задачі; 

уміння аналізувати необхідну інформацію за темою наукового 

дослідження; 

уміння підготовити публікації, курсові та кваліфікаційні роботи; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити перспективи розвитку науки; 

здатність формулювати задачі, добирати та, користуватися сучасними 

методами наукових досліджень із використанням комп’ютерних технологій; 

здатність оформлювати результати наукової діяльності. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (перший): 

перший цикл вищої освіти 

 

5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік. 

 

6. Мова викладання:  
українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

1-й 2-й 

Модулів - 1 

Спеціальність: 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

Семестр: 

2-д 4-й 

Змістових модулів - 2 Лекції: 

- - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

Практичні, семінарські: 

-  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 
ступінь: бакалавр 

45 год 12 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 

45 год. 78 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних –7,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач: 

Рева О.В., к.б.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Наука як система уявлень про світ. 
 

Тема 1. Наука як вид діяльності людини. 
1.1. Поняття науки: ієрархії наук; науковий метод. 

1.2. Наукове співтовариство; наукові організації.  

1.3. Класифікація наук – творча та офіційна. Значення науки. 

 

Тема 2. Наукові дослідження. 
2.1. Поняття наукового дослідження.  



2.2. Структурні компоненти наукового дослідження.  

2.3. Етапи наукового дослідження. 

 

Тема 3. Методологія наукових досліджень. 
3.1. Поняття методу и методології наукових досліджень.  

3.2. Філософські и загальнонаукові методи наукового дослідження.  

3.3. Приватні и спеціальні методи наукового дослідження. 

 

Тема 4. Методи моделювання в науці. 
4.1. Поняття моделі.  

4.2. Етапи моделювання. 

 

Тема 5. Основи наукової етики. 

5.1. Основні принципи етики наукової спільноти.  

5.2. Порушення наукової етики.  

5.3. Науковий етикет: листування, спілкування на науковому заході.  

5.4. Етика взаємовідносин науки і суспільства. 

 

Змістовний модуль 2. Теоретична основа наукових досліджень. 
 

Тема 6. Підготовчий етап науково-дослідницької роботи. 
6.1. Вибір теми наукового дослідження.  

6.2. Планування науково-дослідної роботи. 

 

Тема 7. Робота з літературою. 
7.1. Бібліографічний пошук літературних джерел.  

7.2. Просмотровое читання.  

7.3. Вивчаюче читання і написання огляду. 

 

Тема 8. Написання, оформлення та захист наукової роботи. 
8.1. Структура навчально-наукової роботи: загальна, рубрикації. способи 

написання тексту: мова і стиль, скорочення слів.  

8.2. Оформлення роботи: оформлення таблиць, графічний спосіб викладу 

ілюстративного матеріалу.  

8.3. Вимоги до друкування рукопису.  

8.4. Особливості підготовки й захисту наукових робіт.  

 

10. Література 
 

1. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. 

Текст  / А. М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін – Київ: Центр навчальної 

літератури, 2004. – 212 с. 

2. Іноземцев Г.Б.,Козирський В.В.Основи наукових досліджень. − К.: 

Видавничий центр НАУ, 2006. – 264 с. 



3. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: навч.посіб. Текст  / 

В В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв – Київ: Професіонал. – 2007. – 240 с. 

4. Лойко Д. П. Науково-дослідна та експертна робота в товарознавстві і 

митній справі. Навчальний посібник та рекомендації до сам ост. Роботи 

для студ. Товарознавчого факультету ден. Форми навчання Текст  / 

Д. П. Лойко, О. В. Пиріков, В. І. Рибаченко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2006. 

205 с. 

5. Ocнoвы нayчныx иccлeдoвaний: Учeбник для тexн. вyзoв / B.И. Kpyтoвй, 

B.B. Пoпoв. -M.: Bыcш. шкoлa, 1989. - 400 c. 

6. Пилипчук М. І. Основи наукових досліджень: Підручник Текст  / 

М. І. Пилипчук, А. С. Григор’єв, В. В. Шостак. – К.: Знання, 2007. 270 с. 

7. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посібник. – Київ: 

Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. – 254 с. 

8. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: 

Посібник. Текст . – К.: Академвидав, 2004. – 208 с. 

9. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник 

Текст  / Г. С. Цехмістрова. – К.: Видавничий дім «Слово», 2004. – 240 с. 

10. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 

Підручник. Текст  / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.  

 

 

  



ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

спеціальних теоретичних знань та практичних навичок з основ технології 

виробництва продовольчих та непродовольчих товарів народного 

споживання, наукових принципів використання і процесів, що відбуваються 

при різних способах виробництва товарів, які необхідні для діяльності 

майбутніх фахівців вищої кваліфікації. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності технології продовольчих та непродовольчих товарів, 

матеріалів та засобів виробництва, принципів фізико-хімічних, фізико-

механічних й інших процесів, які використовуються в технологічних 

операціях; 

особливостей, етапів та методів технології товарів; 

загальних та спеціальних методів технології продовольчих та 

непродовольчих товарів; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні та спеціальні методи технології 

продовольчих та непродовольчих товарів; 

уміння визначати основні характеристики матеріалів і способи їхнього 

виготовлення та показники якості й ознаки недоброякісності; 

уміння визначати найбільш перспективні матеріали для розширення й 

відновлення асортиментів товарів; 

уміння давати характеристики окремим видам сировини й матеріалів, 

використовуваних у виробництві продовольчих та непродовольчих товарів; 

уміння контролю якості матеріалів, які використовуються у 

виробництві продовольчих та непродовольчих товарів; 

 

формування суджень: 

здатність визначити та надавати характеристику основним технологіям 

виробництва продовольчих та непродовольчих товарів; 

здатність оцінити стан та перспективи розвитку виробництва з 

урахуванням економічних, екологічних факторів і динаміки ринку; 

здатність прогнозувати тенденції розвитку технологій продовольчих та 

непродовольчих товарів. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 



 

4. Цикл (перший): 

перший цикл вищої освіти 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання:  
українська, російська 

 

6. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

Семестр: 

4-й 4-й 

Змістових модулів - 2 
Лекції: 

30 год. 6 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

- - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

30 год 6 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 

60 год. 108 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 4 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач: 

Рева О.В., к.б.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Технологія виробництва непродовольчих товарів. 

 

Тема 1. Побутові хімічні товари. 

1.1. Сучасний стан ринку побутових хімічних товарів в Україні.  



1.2. Класифікація і групова характеристика окремих груп товарів побутової 

хімії: ключі засоби, лакофарбові товари, мийні засоби й інші. 

1.3. Показники якості побутових хімічних товарів. Чинники, що впливають 

на споживчі властивості і ціну хімічних товарів.  

1.4. Дотримання екологічних вимог при використанні товарів побутової хімії. 

 

Тема 2. Книжкові товари. 

2.1. Значення книжки в житті людини і суспільстві. Стан і перспективи розвитку 

друкованих видань в Україні. Класифікація друкованих видань та 

характеристика їхніх основних видів. 

2.2. Характеристика факторів, що формують властивості та якість друкованих 

видань. Будова книжкових видань.  

2.3. Характеристика основних складових елементів книжки: друкарського 

шрифту, різновидів ілюстрацій, книжкових переплетень.  

2.4. Споживні властивості книжкових та ілюстрованих видань. Вимоги до 

якості книжок та ілюстрованих видань. 

 

Тема 3. Радіоелектронні засоби запису і відтворення звуку та зображення. 

3.1. Загальні поняття про радіоелектронні засоби. Значення цих товарів у 

житті людини і сучасного суспільства. Основні етапи та напрями розвитку 

виробництва побутової апаратури. Класифікація радіоелектронних засобів 

запису і відтворення звуку та зображення. 

3.2. Класифікація комплектуючих виробів. Радіодеталі, електровакуумні, 

напівпровідникові, мікроелектронні та електроакустичні прилади: 

призначення, класифікація, загальні особливості будови, показники 

властивостей, асортимент, маркування. Сучасні акустичні системи; домашні 

кінотеатри. 

3.3. Принципи передачі радіохвиль на відстань. Модуляція радіосигналу. 

Радіоприймальна апаратура: класифікація, показники властивостей, 

асортимент. 

3.4. Принципи передачі сигналів телевізійного зображення. Особливості 

передачі кольорового зображення. Системи і стандарти телебачення. Основні 

принципи прийому сигналів телевізійного зображення. Телевізори: 

класифікація, загальні поняття про принцип дії, показники властивостей, 

асортимент. 

3.5. Аудіозасоби: види і стандарти запису звуку, класифікація, показники 

властивостей, асортимент. 

3.6. Відеозасоби: види і стандарти запису відеосигналів, класифікація, 

показники властивостей, асортимент. 

3.7. Персональні комп'ютери: класифікація, конфігурація, технічні параметри, 

асортимент. 

3.8. Прилади для друкування, копіювання та передавання інформації на 

відстань: загальні поняття про будову, класифікація, показники властивостей, 

асортимент. 

 



Тема 4. Фототовари і відеокамери. 

4.1. Значення фотографії в житті людини і суспільства. Стан та перспективи 

розвитку ринку фототоварів і відеокамер в Україні. Класифікація фототоварів. 

4.2. Загальні принципи отримання зображення. Особливості будови, призначення 

основних вузлів фото-відеокамер. Стандарти запису інформації на носії 

цифрових фото-відеокамер. Особливості формування аналогових і цифрових 

форматів запису зображення. 

4.3. Класифікація, показники властивостей, асортимент фото- і відеокамер. 

4.4. Відеопроектори: класифікація, будови, принцип формування зображення, 

показники властивостей, асортимент. 

4.5. Прилади для спостереження: класифікація, відмінності будови, показники 

властивостей, асортимент. 

4.6. Світлочутливі матеріали: класифікація, показники властивостей, 

асортимент. 

4.7. Пакування, маркування і умови зберігання фотохімічних речовин. 

4.8. Фотоприладдя: призначення, класифікація, асортимент. 

4.9. Вимоги до якості, пакування, маркування і умови зберігання фототоварів і 

відеокамер. Контроль якості фото- та кінотоварів у торгівлі. 

 

Змістовний модуль 2. Технологія виробництва продовольчих товарів. 

 

Тема 5. Методи переробки сировини. 

5.1. Подрібнення.  

5.2. Сортировка.  

5.3. Обробка тиском.  

5.4. Перемішування.  

5.5. Поділ неоднорідних систем: осадження, фільтрація.  

5.6. Обробка харчових продуктів інфрачервоним випромінюванням.  

5.7. СВЧ-обробка харчових продуктів.  

5.8. Високочастотний метод обробки харчових продуктів.  

5.9. Електроконтактні методи обробки харчових продуктів.  

5.10. Обробка продуктів із застосуванням високовольтної іонізації.  

 

Тема 6. Виробництво продуктів переробки зерна. 
6.1. Характеристика сировини.  

6.2. Підготовка зерна до помелу. Розмел зерна і формування сортів борошна.  

6.3. Асортимент борошна.  

6.4. Технологія виробництва хліба.  

6.5. Технологічний процес виробництва крупи. Асортимент крупи. 

6.6. Сировина для виробництва крохмалю.  

6.7. Виробництво картопляного крохмалю.  

6.8. Виробництво кукурудзяного крохмалю.  

6.9. Крохмаль інших видів.  

6.10. Крахмалопродукти.  

6.11. Виробництво цукру-піску і цукру-рафінаду. 



 

Тема 7. Технологія виробництва харчових жирів рослинного і 

тваринного походження. 
7.1. Технологія отримання рослинних жирів: сировина, підготовчі процеси, 

основні процеси виробництва.  

7.2. Виробництво тваринних жирів: підготовчі операції, витоплення жиру, 

очищення від домішок. 

 

Тема 8. Технологія виробництва вин і коньяку. 

8.1. Сировина для виробництва вин і коньяку.  

8.2. Виробництво столових вин.  

8.3. Кріплені вина.  

8.4. Виробництво коньяку. 

 

10. Рекомендована література 
 

1. Байдакова Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари. Товари культурно-

побутового призначення: підручник / Л.І. Байдакова, О.І. Передрій, І.М. 

Байдакова. – К.: Вища шк., 2009. – 327 с. 

2. Інфраструктура товарного ринку: непродовольчі товари : підручник / за 

ред. О.О. Шубіна. – К. : Знання, 2009. – 702 с. 

3. Зберігання та переробка сільськогосподарської продукції: Підручник/ О.В. 

Богомолов, Н.В. Верешко, О.М. Сафонова и др; Під ред. О.І. Шаповаленка, 

О.М. Сафонової. - Харків: Еспада, 2008. - 542 с. 

4. Калакура М.М. Теоретичні основи технологій харчових виробництв[текст]: 

навчальний посібник.-К.: ВМУРоЛ «Україна», 2011. -109 с. 

5. Пивоваров П.П., Горальчук А.Б. та ін. Теоретичні основи харчових 

технологій. - Харків ХДУХТ, 2010.-2010.-363с. 

6. Ринок непродовольчих товарів України: реалії та перспективи: монографія: 

в 3 т. / кол. авт.: О.О. Шубін, О.М. Азарян та ін.; за наук. ред. О.О. Шубіна; 

М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. 

Михайла Туган-Барановського. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – Т. 1. – 

576 с. 

7. Товарознавство. Непродовольчі товари: вироби господарського та 

культурно-побутового призначення: навчально-наочний посібник / 

І.С. Полікарпов, В.С. Лукашов, І.І. Шийко та ін. – Львів: Магнолія 2006, 

2011. – 296 с. 

8. Товарознавство непродовольчих товарів./ І.С. Полікарпов (уклад.). - Л., 

2001. - Ч. 2: Товари взуттєві, хутряні, галантерейні, ювелірні, парфумерно-

косметичні та годинники. 



9. Товароведение, экспертиза и стандартизация. Учебник / Под ред. проф. 

В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 

10. Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза непродовольственных 

товаров [Текст]: учеб. пособие / А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. – М.: 

ИКЦ «МарТ», 2003. 

  



ТОВАРОЗНАВСТВО ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

спеціальних теоретичних знань та практичних навичок із харчової цінності, 

загальних підходів та конкретних способів зберігання продовольчої сировини 

та товарів; наукових принципів використання і процесів, що відбуваються 

при різних їх способах зберігання; контролю якості продовольчих сировини, 

які необхідні для діяльності майбутніх фахівців вищої кваліфікації. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

природи сировини, матеріалів та засобів виробництва; 

сутності товарознавства продовольчих товарів і комерційної діяльності; 

особливостей методів, що використовуються в товарознавстві 

продовольчих товарів і комерційній діяльності; 

загальних та спеціальних методів товарознавства продовольчих товарів 

і комерційній діяльності; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні та спеціальні методи товарознавства 

продовольчих товарів і комерційної діяльності; 

уміння визначати вид сировинних матеріалів, їх особливостей та 

призначення; 

уміння визначати асортимент та класифікацію сировинних матеріалів, 

що застосовуються під час виробництва продовольчих товарів; 

уміння оцінювати відповідність вибору сировинних матеріалів 

особливостям товару; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити особливості виробництва продовольчих товарів; 

здатність оцінити стан та перспективи розвитку сировинної бази 

продовольчих товарів; 

здатність розпізнавати і давати фахову товарознавчу характеристику 

основних видів сировини, матеріалів та засобів виробництва продовольчих 

товарів. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (перший): 

перший цикл вищої освіти 



 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання:  
українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 2 

Спеціальність: 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

Семестр: 

4-й 4-й 

Змістових 

модулів - 3 

Лекції: 

30 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

-  

Практичні, семінарські: 

- - 

Лабораторні: 

Загальна 

кількість годин - 120 
ступінь: бакалавр 

30 год. 6 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 
 

60 год. 108 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної 

роботи студента – 4 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач: 

Рева О.В., к.б.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Загальна характеристика харчової сировини. 

АПК (агропромисловий комплекс). 

 

Тема 1. Характеристика харчової сировини. 

1.1. Сировина рослинного та тваринного походження.  



1.2. Продукти клітинної будови.  

1.3. Рідкі харчові продукти.  

1.4. Харчові продукти у вигляді желе.  

1.5. Пастовидні харчові продукти.  

1.6. Жирні продукти.  

1.7. Скловидні продукти. 

 

Тема 2. Будова тканин та їхні функції. 

2.1. Будова плодів.  

2.2. Основні види тканини.  

2.3. Будова та призначення паренхімних тканин.  

2.4. Будова та призначення покривних тканин. 

 

Тема 3. Властивості харчових речовин фруктів і овочів. 

3.1. Вода і сухі речовини.  

3.2. Вуглеводи.  

3.3. Органічні кислоти.  

3.4. Вітаміни.  

3.5. Мінеральні речовини.  

3.6. Фенольні сполуки.  

3.7. Барвні речовини.  

3.8. Ароматичні сполуки і фітонциди.  

3.9. Азотисті речовини..  

3.10. Ліпіди.  

3.11. Глікозиди. 

 

Тема 4. АПК як складна виробнича і територіальна форма 

організації виробництва. 

4.1. Загальна характеристика АПК і механізми його удосконалення.  

4.2. Економічні умови розвитку сільського господарства.  

4.3. Характеристика стану переробної і забезпечуючої галузей системи АПК.  

4.4. Науково-методичні основи утворення і використання вторинної 

сировини. 

 

Змістовий модуль 2. Товарознаство сировини рослинного походження. 

 

Тема 5. Свіжі овочі, фрукти, ягоди, горіхоплідні. 

5.1. Будова і класифікація овочів, фруктів та ягід.  

5.2. Захворювання і ураження.  

5.3. Виноград: характеристика якості і як сировина для харчової 

промисловості. 

 

Тема 6. Овочі: види, сорти, хвороби, пошкодження. 

6.1. Бульбоплідні овочі (картопля, топінамбур, батат).  

6.2. Картопля як сировина для харчової промисловості.  



6.3. Коренеплідні овочі (морква, буряки, петрушка, селера, пастернак, 

редиска, редька, ріпа, бруква).  

6.4. Капустяні овочі (капуста білоголова, брокколі, і червоноголова, 

савойська, цвітна, брюссельська, кольрабі, пекінська).  

6.5. Цибулеві овочі (цибуля ріпчаста, цибуля зелена перо), цибуля-батун, 

цибуля-порей, цибуля-шалот, цибуля-шнітт, і цибуля-слизун, багатоярусна 

цибуля і часник).  

6.6. Зелені овочі (салат, шпинат, щавель).  

6.7. Пряно-смакові овочі (кріп, чабер, острогін, меліса лимонна, коріандр, 

майоран, хрін та ін.).  

6.8. Десертні овочі (ревінь, спаржа і артишок).  

6.9. Гарбузові овочі (огірки, кабачки, патисони і баштанні культури: кавуни, 

дині, гарбузи).  

6.10. Томатні овочі (томати, баклажани, перець солодкий і гіркий).  

6.11. Свіжі томати – сировина різного цільового призначення.  

6.12. Бобові (горох, квасоля, боби) та зернові овочі (кукурудза в молочно-

восковій стиглості).  

 

Тема 7. Фрукти: види, сорти, хвороби, пошкодження. 

7.1. Насіннячкові плоди.  

7.2. Кісточкові плоди.  

7.3. Ягоди.  

7.4. Цитрусові плоди.  

7.5. Субтропічні плоди.  

7.6. Тропічні плоди.  

7.7. Горіхоплідні. 

 

Тема 8. Зернові культури. 

8.1. Загальні показники якості партій зерна і насіння різного призначення.  

8.2. Використання жита для отримання солоду.  

8.3. Якісне зберігання як чинник зниження втрат сировини. 

 

Змістовий модуль 3. Товарознавство сировини лікарсько-технічного, 

вторинного і тваринного призначення. 

 

Тема 9. Лікарсько-технічна сировина. 

9.1. Лікарсько-технічна сировина: класифікація, якість, заготівка, сушка і 

використання.  

9.2. Хміль як основна сировина для отримання пива.  

9.3. Тютюн і махорка: якість, технологія збору. 

 

Тема 10. Гриби. 

10.1. Характеристика грибів.  

10.2. Хімічний склад.  

10.3. Значення грибів.  



10.4. Гриби – як додаткове джерело продовольства і лікувальної сировини.  

 

Тема 11. Вторинна сировина промисловості. 

11.1. Крахмало-паточна сировина. 

11.2. Плодовоягідна сировина винного і пивоварного виробництва. 

 

Тема 12. Сировина тваринного походження. 

12.1. Класифікація сировини тваринного походження. 

12.2. Харчова цінність використання сировини тваринного походження. 

 

10. Література 
 

1. Беднарчук М.С. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів 

виробництва. Навчальний посібник / М.С. Беднарчук, І.С. Полікарпов – 

К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 560с. 

2. Володарська А.Т., Скляревський М.О. Зелені овочеві культури. К.: 

Урожай, 1992. -144с. 

3. Гринь В.П., Кузнецова С.В. Редкостные овощные й пряные культури. К.: 

Урожай, 1991. - 150 с. 

4. Гринь В.П. Зелені і багаторічні овочеві культури. - К.: Знання, 1994.-48с. 

5. Джафаров А.Ф. Товароведение плодов й овощей. - М.: Экономика, 1985.-

279 с. 

6. Довідник по зберіганню плодів, ягід і винограду / В.І.Майдебура, 

І.Б.Кангіна та ін. за ред В.І.Майдебури. К.: Урожай, 1987. - 264 с. 

7. Зрезарцев М.П. Товарознавство сировини та матеріалів. Навчальний 

посібник / М.П. Зрезарцев, В.М. Зрезарцев, В.П. Параніч – К.: Центр 

учбової літератури, 2008.- 404с. 

8. Колтунов В.А., Чепурний Н.И. Резерви снижения потерь овощей. -Д.: 

Урожай, 1989.-264с. 

9. Коробкина З.В. Прогрессивные методи хранения плодов й овощей.- К.: 

Урожай, 1989.- 167с.  

10. Метлицкии Л.В. Основы биохимии плодов й овощей. - М.: Экономика, 

1976. - 348 с. 

 

 

  



ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

 

11. Мета викладання навчальної дисципліни - формування у 

студентів системи знань із стандартизації, метрології та управління якістю 

у сфері технічного регулювання, освоєння науково-методичних  джерел 

національної системи стандартизації та метрологічної системи в Україні; 

освоєння нормативно-законодавчого забезпечення виробництва та сфери 

обігу продукції. Освоєння теорії якості продукції і основоположних 

принципів побудови та функціонування систем управління якістю. 

 

12. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

законів, принципів та правил функціонування  системи стандартизації, 

метрології та управління якістю у сфері технічного регулювання; 

принципів і правил створення, застосування та використання 

нормативної документації; 

правил і принципів оцінювання нормативної документації з точки зору 

вимог соціально-економічного прогресу та споживача при вирішенні 

практичних завдань; 

принципів та положень щодо якості як соціально-економічної категорії 

та результату діяльності підприємства; 

правил та положень оцінювання якості за стандартизованими та 

метрологічно забезпеченими показниками, які захищають інтереси і права 

споживачів; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння вільно орієнтуватися в питаннях стандартизації, метрології та 

управління якістю в системі технічного регулювання; 

уміння здійснювати реалізацію єдиної технічної політики у сфері 

стандартизації, метрології та управління якістю; вміло використовувати 

нормативні документи, оцінювати їх з точки зору вимог науково-технічного 

та соціально-економічного прогресу та споживачів; 

уміння приймати обґрунтовані рішення про відповідність нормативних 

документів та метрологічне їх забезпечення; 

уміння забезпечувати якість продукції, виходячи з досягнень науки і 

техніки, потреб населення та економіки країни; 

уміння виявляти чинники поліпшення якості продукції і забезпечення її 

конкурентоспроможності; 

уміння орієнтуватися в правилах створення і функціонування системи 

якості; 



уміння раціонально використовувати всі види ресурсі, підвищувати 

техніко-економічні показники підприємства; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспективи технічної політики у сфері 

стандартизації, метрології та управління якістю; 

здатність визначити та надати характеристику принципам і правилам 

створення, застосування та використання нормативної документації;  

здатність обґрунтувати рішення про відповідність нормативних 

документів та метрологічне їх забезпечення. 

 

13. Дисципліна вільного вибору. 
 

14. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

15. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.   

 

16. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

17. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна вільного вибору. 

 

Рік підготовки: 

2-й 3-й 

Модулів - 2  

Спеціальність:  

076 

"Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 4д-й 5-й 

Лекції:   

- - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

- - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

45 год. 12 год. 

Самостійна робота: 



Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 7,5 

самостійної роботи 

студента – 3 

 45 год. 78 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Тарасова Т.В., старший викладач. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Основи стандартизації та метрології 
 

Тема 1.  Стандартизація в сфері технічного регулювання. 

1.1. Основні поняття, принципи технічного регулювання. 

1.2. Моделі технічного регулювання. 

1.3. Технічні регламенти: сутність, сфера застосування. 

 

Тема 2. Національна система стандартизації в рамках світової інтеграції. 
2.1. Поняття систем стандартизації. 

2.2. Основні положення, об’єкти і суб’єкти стандартизації. 

2.3. Нормативні документи системи стандартизації, порядок розроблення, 

затвердження стандартів 

 

Тема 3. Методичні основи стандартизації.  

3.1. Принципи і напрями стандартизації. 

3.2. Методи проведення стандартизації. 

3.3. Комплексна стандартизація у забезпеченні взаємного погодження. 

 

Тема 4. Метрологічне забезпечення вимірювань. 
4.1. Сутність та завдання метрології в товарознавстві. 

4.2. Об’єкти вимірювань та їх міри. 

 

Тема 5. Основи теорії вимірювань. 

5.1. Фізичні величини та виміри. 

5.2.  Класифікація засобів вимірювання. 

 

Тема 6. Державна система забезпечення єдності вимірювань. 

6.1. Законодавча метрологія у забезпеченні єдності вимірів. 

6.2.Технічна база  забезпечення єдності вимірів, еталони та зразкові засоби 

вимірів. 

 

Змістовний модуль 2. Основи управління якістю 

 

Тема 7. Якість у системі технічного регулювання. 



7.1. Поняття і категорії якості. 

7.2. Вимоги до якості. 

7.3. Оцінка якості. 

7.4.Методологія контролю якості. 

 

Тема 8. Стандартизація у забезпечені постійного рівня якості. 
8.1. Задачі та цілі управління якістю. 

8.2. Принципи управління якістю. 

8.3. Планування якості. 

8.4. Сучасні методи забезпечення якості. 

 

Тема 9. Системне управління якістю. 
9.1. Основні принципи управління якістю продукції. 

9.2. Концепція та принципи загального менеджменту якості. 

9.3. Процесний підхід реалізації управління якістю. 

9.4. Управління якістю на всіх етапах життєвого циклу. 

 

1.  Рекомендована  література  
1. Закон Украины  «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 

відповідності» від 1.12.05 року № 3164-IV 

2. ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення. 

3. ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види 

діяльності. Терміни та визначення основних понять. 

4. ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення 

національних нормативних документів. 

5. ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та 

застосування міжнародних і регіональних стандартів.  

6. Лифшиц И. М. Стандартизация, мметрология и сертификация. Москва – 

2002. 

7. Основи  стандартизации и сертификации  товарной продукции. Под.ред. 

Сыцко В.Е. – Минск. 2008.-206 с. 

8. Салухіна  Н.Г., Язвінська О.М. Стандартизація та сертифікація товарів та 

послуг.-Київ,-2010. 

9. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація. Відповідність, акредитація та 

управління якістю.-Київ, Центр навчальної літератури, 2006-668с. 

10. Топольник В.Г., Котляр М.А. Метрологія, стандартизація, сертифікація і 

управління якістю.-Львів 2009.-210 с. 

 
  



СЕНСОРНИЙ АНАЛIЗ  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок сенсорного аналізу, необхідних 

для успішної діяльності в митній справі. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності сенсорного аналізу, його значення в оцінці якості товарів; 

особливостей та методів сенсорного аналізу; 

загальних та спеціальних методів сенсорного аналізу; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні та спеціальні методи сенсорного 

аналізу; 

уміння проводити тестування експертів-дегустаторів та обґрунтовано 

застосовувати сенсорні методи для рішення поставлених задач; 

уміння застосовувати науково обґрунтовані методи проведення 

сенсорного аналізу, використання системного підходу при проведенні 

сенсорного аналізу з використанням балових шкал та профільного аналізу; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити якість продуктів із забезпеченням об’єктивності і 

достовірності результатів; 

здатність визначати та надавати характеристику харчовим продуктам за 

рівнями якості; 

здатність визначити значущість сенсорних характеристик в загальній 

системі показників якості харчових продуктів. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (перший): 

перший цикл вищої освіти 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік. 

 

6. Мова викладання:  



українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

1-й 3-й 

Модулів - 1 

Спеціальність: 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

Семестр: 

4-д 6-й 

Змістових модулів - 3 
Лекції: 

- - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

-  

Практичні, семінарські: 

- - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 
ступінь: бакалавр 

45 год. 12 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 

45 год. 78 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних –7,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач: 

Рева О.В., к.б.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Сенсорний аналіз. Психофізіологічні основи 

органолептики.  

 

Тема 1. Сенсорний аналіз, його значення в оцінці якості товарів. 

1.1. Основні поняття, терміни і визначення.  

1.2. Характеристика методів оцінки якості продукції.  

1.3. Взаємозв'язок показників якості, отриманих органолептичними та 

інструментальними методами. 

 

Тема 2. Психофізіологічні основи сенсорного аналізу. 

2.1. Аналізаторна система людини і механізм сприйняття відчуттів.  

2.2. Класифікація відчуттів і їхня характеристика.  

2.3. Органи чуттів людини і фактори, що впливають на їхню чутливість. 

 

Змістовний модуль 2. Методи дегустаційного аналізу. 



 

Тема 3. Смакові відчуття, їх сприйняття і визначення 

3.1. Смаковий аналізатор людини і смакові сприйняття.  

3.2. Теорії сприйняття смаку та механізм функціонування органа смаку.  

3.3. Класифікація та характеристика смаків, топографія смакового поля 

поверхні язика.  

3.4. Смакові відчуття і якість продовольчих товарів. 

 

Тема 4. Відчуття запаху, його сприйняття і визначення. 

4.1. Аналізатор нюху і механізм сприйняття запаху. 

4.2. Класифікація запахів.  

4.3. Роль запаху в оцінці якості продовольчих товарів.  

4.4. Вплив зовнішніх умов на відчуття запаху. 

 

Тема 5. Зорові відчуття, їх сприйняття і визначення. 

5.1. Будова органа зору і механізм сприйняття зорових відчуттів.  

5.2. Функції зору і властивості зорового аналізатора.  

5.3. Роль зорових відчуттів у сенсорному аналізі товарів. 

 

Тема 6. Слухові і тактильні відчуття, їхня участь у сенсорній оцінці 

товарів. 

6.1. Слухові відчуття.  

6.2. Тактильні відчуття. 

 

Змістовний модуль 3. Експертна методологія в дегустаційному аналізі. 

 

Тема 7. Компоненти харчових продуктів, що формують їх 

органолептичні властивості. 

7.1. Основні смаки: солодкий, солоний, кислий і гіркий 

7.2. Продукти, що викликають смаки.  

 

Тема 8. Сенсорні методи дослідження якості товарів. 

8.1. Споживчі методи сенсорного аналізу.  

8.2. Аналітичні методи сенсорного аналізу.  

8.3. Експертний метод визначення якості товарів. 

 

Тема 9. Відбір і підготовка дегустаторів. 

9.1. Сенсорний мінімум.  

9.2. Психологічний відбір.  

9.3. Загальноприйняті характеристики результатів сенсорного аналізу.  

9.4. Поріг виявлення смаку. Поріг розпізнавання.  

 

Тема 10. Чинники, що впливають на результати сенсорного аналізу. 

10.1. Індивідуальні особливості.  

10.2. Добір комісії.  



10.3. Вплив мотивів поведінки дегустатора.  

10.4. Вплив голоду.  

10.5. Вплив авторитету.  

10.6. Умови проведення аналізів.  

10.7. Лабораторія сенсорного аналізу.  

10.8. Відновлення чутливості органів чуттів.  

10.9. Послідовність подання проб. 

 

10. Література 
 

1. Головня Р.В., Еникеева Н.Г. Сенсорный анализ для организации контроля 

качества традиционных и новых пищевых продуктов // Современные 

методы анализа пищевых продуктов. – М: Наука, 1987. 

2. Дуборасова Т.Ю. Сенсорный анализ пищевых продуктов. Дегустация 

вин: Учебное пособие. – М.: Издательско-книготорговый центр 

«Маркетинг», 2001. 

3. ДСТУ 2925–94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та 

визначення. – Введ. з 01.01.1996. 

4. Жук В.А. Сенсорний аналіз. – К.: Літопис, 1999. 

5. Матисон В.А., Еделев Д.А., Кантере В.М. Органолептический аналіз 

продуктов питания: Учебник / В.А. Матисон, Д.А. Еделев, В.М. Кантере, 

М.: РГУ-МСХА им. К.А. Тимерязева, 2010. – 294 с. 

6. Митюков А.Д. Оценка качества продуктов питания. – Минск: Ураджай, 

1988. 

7. Основи сенсорного аналізу продуктів галузі: Метод. Рекомендації до 

викон. Лаборатор. Робіт для студ. Напряму 6.051701 "Харчові технології 

та інженерія" ден. Та заочн. Форми навч. / Уклад. Н.М, Пушанко, 

Л.С. Клименко, І.В. Карпович. – К.: НУХТ, 2012. – 2012. – 26 с. 

8. Родина Т.Г., Вукс Г.А. Дегустационный анализ продуктов. – М.: Колос, 

1994. 

9. Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров: учебник для 

вузов. 2-ое издание. - М.: Центр «Академия», 2006. - 208 с. 

10. Сенсорный анализ пищевых продуктов. Дегустация вин: Учебное 

пособие / Т.Ю. Дуборасова. – М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и Кº", 2009. – 184 с. 

 

 
  



 СПОЖИВЧИЙ КОМПЛЕКС НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

  
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – для  роботи в умовах 

ринкової  економіки мета й завдання вивчення споживчого комплексу 

непродовольчих товарів випливають із мети і завдань, котрі стоять перед 

спеціалістами підприємств і організацій – досягнення високої ефективності 

комерційної діяльності завдяки закупівлі і реалізації товарів відповідного 

асортименту і рівня якості, тобто конкурентоспроможних. Успішна 

діяльність підприємства чи організації може бути досягнута від реалізації 

товарів, котрі: 

 відповідають чітко визначеним потребам і задовольняють вимоги 

споживачів; 

 відповідають застосованим стандартам і технічним умовам; 

 відповідають чинному законодавству і іншим вимогам 

суспільства – пропонуються споживачам за конкурентоспроможною ціною; 

 обумовлюють отримання прибутку. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

категорії, поняття, терміни, визначення і класифікації, що стосуються 

конкретних груп товарів; 

фактори формування потреб споживачів у конкретних товарах, функції 

товарів, вимоги споживачів до властивостей, асортименту і рівня якості 

товарів; 

фактори формування асортименту, властивостей і якості товарів у 

сфері виробництва, нормативні документи, методи випробувань і контролю 

якості, правила користування товарами культурно-побутового призначення і 

умови їхнього зберігання, вимоги до маркірування; 

асортимент товарів, їхні види і різновиди, конструктивні особливості, 

ознаки класифікації, класифікаційні групи; 

 

застосування знань і розумінь: 

вивчати, аналізувати і оцінювати умови сфери споживання конкретних 

груп товарів, фактори формування вимог споживачів до асортименту і рівня 

якості; виявляти, визначати і оцінювати ознаки, властивості і показники 

якості  матеріалів і виробів, котрі впливають на рівень забезпечення вимог 

споживачів, безпеку, надійність і ефективність споживання, обґрунтовувати 



ціну у відповідності зі споживчою цінністю товарів, прогнозувати їхню 

конкурентоспроможність; 

користуватися нормативними документами, оцінювати їхню точку зору 

до вимог споживачів і соціально-економічного прогресу країни; 

 

формування суджень: 

опанувати систему знань і вмінь, що стосуються потреб споживачів, 

асортименту, властивостей і рівня якості товарів, чинників їхнього 

формування, методів контролю і умов зберігання; 

показники якості та методи їх визначення, закономірності появи 

дефектів, специфічних для кожної групи товарів, та способи їх усунення, 

методи пакування та зберігання продукції.  
 

8. Дисципліни вільного вибору студента( не обов`язкова). 

 

9. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

10. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – залік (40 балів).  

 

11. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

12. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 
Спеціальність: 076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 5-й 6-й 

Лекції:   

26 год. 8 год. 

Індивідуальне Ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 



науково-дослідне 

завдання 

- 

26 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  4 

самостійної роботи 

студента – 5 

 98 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Пиріков О.В., к.т.н., доцент. 
 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Споживчі властивості товарів господарського 

призначення 

Тема 1.  Споживчі властивості товарів із пластичних мас 

1.2.  Споживчі властивості товарів побутової хімії.  

1.3.  Споживчі властивості скляних товарів 

1.4.  Споживчі властивості керамічних товарів 

 

Тема 2.  Споживчі властивості метало господарських товарів 

2.1. Споживчі властивості побутових електротоварів 

2.2. Споживчі властивості меблі 

2.3. Споживчі властивості будівельних товарів 

 

Змістовий модуль 2. Товари  культурно-побутового призначення та їх     

споживчі властивості 

 

Тема 3. Споживчі властивості паперу, картону та виробів з них 

3.1. Споживчі властивості шкільно-письмових та канцелярських товарів 

3.2. Музичні товари. Споживчі властивості. 

3.3. Іграшки та ялинкові прикраси. Споживчі властивості. 

 

Тема 4. Книжкові товари та їх споживчі властивості 

4.1. Радіоелектронні засоби запису і відтворення звуку та зображення. 

Споживчі властивості  

4.2. Фототовари і відеокамери. Споживчі властивості  

4.3. Товари для спорту та туризму. Споживчі властивості  

4.4.  Товари для рибної ловлі та полювання. Споживчі властивості  

 

Тема 5. Споживні властивості транспортних засобів 

5.1. Ювелірні товари. Споживчі властивості  



5.2. Годинники. Споживчі властивості  
 

10. Рекомендована література 

 

11. Агбаш В.Л. Ринок побутових радіоелектронних товарів / В.Л. Агбаш, 

І.І. Васильєва //  Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. – 2-е вид., 

перероб. та доп. ; під ред. проф. О.О. Шубіна. – К.: НМЦВО МОН України; 

Студцентр, 2004. – С. 338-367. 

12. Агбаш В.Л. Ринок побутових радіоелектронних товарів. Інфраструктура 

товарного ринку: непродовольчі товари : підручник / В.Л. Агбаш, 

І.І. Васильєва ; за ред. О.О. Шубіна. – К. : Знання, 2009. – С. 84-125. 

13. Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф. и др. Товароведение непродовольственных 

товаров. – М.: Экономика, 1989. 

14. Артюх Т.М. Діагностика та экспертиза коштовностей: Шдручник. - К.: 

КНТЕУ, 2002. - 500 с. 

15. Байдакова Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари. Товари культурно-

побутового призначення: підручник / Л.І. Байдакова, О.І. Передрій, І.М. 

Байдакова. – К.: Вища шк., 2009. – 327 с. 

16. Васильєва І.І. Ринок побутових радіоелектронних товарів / І.І. Васильєва 

// Ринок непродовольчих товарів України: реалії та перспективи : 

монографія: в 3 т. / кол. авт.: О.О. Шубін, О.М. Азарян та ін.; за наук. ред. 

О.О. Шубіна. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – Т. 1. – С. 314-357. 

17. Глушкова Т.Г. Товари культурно-побутоваго призначення: підручник / 

Т.Г. Глушкова. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 550 с. 

18. Інфраструктура товарного ринку: непродовольчі товари : підручник / за 

ред. О.О. Шубіна. – К. : Знання, 2009. – 702 с. 

19. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. та доп. 

/ Під ред. проф. О.О. Шубіна. – К.: НМЦВО МОіН України; Студцентр, 

2004. –     816 с. 

20. Лифшиц И.М. Исследование непродовольственных товаров. – М.: 

Экономика, 1988. 

 

  



ЕТИКА БІЗНЕСУ 

             Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни: надання теоретичних знань 
щодо особливостей етики бізнесу та формування практичних навичок з оцінки 
впливу етики бізнесу на його ефективність. 

       

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння:   

 щодо особливостей етики бізнесу в умовах глобалізації 

 умов використання категорійного і понятійного апарату  

 принципів та методів оцінки впливу етики бізнесу на його ефективність 

 

застосування знань і розумінь: 

 уміння досліджувати безособистісні, практично-утилітарні 

відносини людей з метою їх гармонізації 

 уміння управляти бізнесом в рамках відповідних моральних 

обов’язків  

 уміння розробляти інвестиційні проекти відповідно до «кодексів 

етики бізнесу» 

 володіння методами побудови великої комерційної організації на 

базі принципів справедливості 

 володіння навичками координації діяльності компанії в умовах 

глобалізації сучасного бізнесу 

 володіння навичками аналізу етичних ситуацій 

 уміння проводити оцінку етичних норм бізнесу 

 оволодіння навичками поєднання етики бізнесу та теорії бізнесу за 

для кращої адаптації компанії до сучасних вимог у 

довгостроковому періоді 

 уміння проводити етичні дослідження, інтерпретувати одержані 

результати та звітувати про них 

 володіння методами оцінки менеджменту та маркетингу компанії з 

точки зору етичних понять  

 володіння навичками аналізу конкретних розповсюджених типів 

неетичної поведінки та її наслідків, розроблення методів їх 

уникнення  

 володіння навичками оптимізації взаємодії професійних обов’язків 

та універсальних етичних цінностей 

 

формування суджень: 

 здатність оцінити стан і тенденції розвитку компанії відповідно до 



етичних норм бізнесу 

 здатність обґрунтовувати доцільність та необхідність вирішення 

конфліктних ситуації у діяльності компанії відповідно до «кодексів 

етики бізнесу» 

 здатність оцінити вплив етичних понять  на формування 

міжнародного іміджу компанії 

 здатність встановити фактори, що забезпечують ефективність 

діяльності компанії у сучасних умовах здійснення бізнесу 

 здатність обґрунтувати аналіз етичних ситуацій, інтерпретувати 

результати цього аналізу 

 здатність визначити особливості функціонування компанії в умовах 

глобалізації сучасного бізнесу та можливі напрями його 

удосконалення 

 здатність встановити фактори, які визначають вплив етики бізнесу 

на розвиток компанії 

 здатність оцінювати ефективність впровадження етичних норм під 

час реалізації стратегії компанії 

 

3.  Дисципліна вільного вибору студента (обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань).  

підсумкове – залік . 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська, англійська  

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

 

 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 Спеціальність:  
076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 

Семестр: 

Змістових модулів - 

2 

5-й 5-й 

Лекції: 

26 год. 8- 

Індивідуальне ступінь:  Практичні, семінарські: 



науково-дослідне 

завдання - реферат 

бакалавр 26 год. 6- 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

98 год. 136- 

Індивідуальні заняття:              

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Дорофєєва Х. М.,  ст. викл. 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Природа та сутність етики бізнесу 

 

Тема 1. Сутність етики 

1.1 Мораль та етика 

1.2 Структура та функції моралі 

1.3 Рівень морального розвитку менеджера 

 

Тема 2. Загальні поняття етики бізнесу 

2.1 Професійна та універсальна етика 

2.2 Загальні принципи етики бізнесу 

 

Тема 3. Еволюція представлень щодо етики бізнесу 

3.1 Етичний релятивізм. Первинні основи етики бізнесу 

3.2 Етична концепція Г. Форда та «теорія людських відносин»  Ф. Рузвельта 

3.3 Сучасний етап розвитку теорії бізнес етики 

3.4 Становлення етики бізнесу в Україні 

 

Тема 4. Предмет та специфіка етики бізнесу 

4.1 Етичні проблеми ведення бізнесу 

4.2 Становлення етики бізнесу як наукової дисципліни 

4.3 Структура етики бізнесу та її ієрархічні рівні 

 

Тема 5. Основні концепції етики бізнесу 

5.1 Релігія та бізнес 

5.2 Концепція утилітаризму та нон-утилітаризму в етиці бізнесу 

5.3 Деонтична етика 

5.4 Етика справедливості 

 



Змістовий модуль 2. Місце етики бізнесу в функціонуванні 

транснаціональних корпорацій 

 

Тема 6. Управлінські рішення та етика бізнесу 

6.1 Місце етичного аспекту у розробці управлінського рішення 

6.2 Алгоритм прийняття управлінського рішенні, заснований на етичній 

моделі обґрунтування рішень 

 

Тема 7. Порушення етичних норм бізнесу 

7.1 Класифікація порушень етичних норм бізнесу 

7.2 Сучасні напрямки неетичної поведінки товаровиробників 

 

Тема 8. Ділова репутація та її рейтингова оцінка 

8.1 Рейтингова оцінка компанії та її складові  

8.2 Приклади неетичної поведінки міжнародних корпорації 

 

Тема 9. Суспільні організації в сфері етики бізнесу 

9.1 Принципи функціонування суспільних організації в сфері етики бізнесу 

9.2 Європейські суспільні організації в сфері етики бізнесу 

 

Тема 10 .Кодекси етичної поведінки бізнесу 

10.1 Основні постулати кодексу етичної поведінки бізнесу 

10.2 Найвідоміші кодекси етичної поведінки бізнесу 

 

Тема 11. Етичні конфлікти макрорівня 

11.1 Безконфліктна та конфліктна концепції розвитку бізнесу 

11.2 Керівні принципи для захисту прав споживачів 

 

 

         10. Рекомендована література 

1. Белбелян С.С. Стандарт SA 8000. Сертификация на соответствие 

социально-этическим нормам // Сертификация. – 1998. – №3. – С. 29 – 30. 

2. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений. - М.:Финансы и статистика, 

2001. - 208с. 

3. Ботторф Д. Этика в организации: от обеспечения соответствия к 

результативности // Стандарты и качество. - 2007. - №1. - С. 102-108 

4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Протестантские 

секты и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990 

5. Венедиктов. Деловая репутация: личность, культура, этика, имидж 

делового человека. - М., 1996  

6. Вогель Д.Д. Этика бизнеса: прошлое и настоящее // Уроки организации 

бизнеса. – СПб., 1994 

7. Гах Й. Етика ділового спілкування. - К.:Центр навч. л-ри, 2005. - 160с. 

8. Запатрина И.В. Этика предпринимательства // Теория и практика 



управления. - 2005. - №1. - С.56-59 

9. Зарубина Н.Н. Этика служения и этика ответственности в культуре 

русского предпринимательства // Общественные науки и современность. - 

2004. - №1. - С.96-105 

10.Кияшко Ю.И. Этика регулятора: [Деловая этика в органах гос. 

управления и регулирования] // Теория и практика управления. - 2005. - №1.  

  



ПРОДОВОЛЬЧИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування  знань 

про особливості становлення та розвиток продовольчого комплексу України 

за умов переходу до ринкових відносин. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 
передумов, принципів та стадій розвитку продовольчого комплексу 

України; 

          загальної характеристики головних ресурсів сільського господарства 

України;  
        сутності і головних ознак продуктових підкомплексів; 

        особливостей та основних видів інфраструктури. продовольчого 

комплексу. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти розробляти моделі продуктових підкомплексів; 

вміти організувати збут сільськогосподарської продукції через 

підприємства торгівлі, біржу; 

вміти формувати виробничу інфраструктуру продовольчого 

комплексу. 

 
формування суджень: 
здатність оцінювати ефективність галузевої структури продовольчого 

комплексу України; 

здатність обґрунтувати та визначити механізми ефективного 

здійснення збуту сільськогосподарської продукції; 

здатність оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на 

функціонування головніших продуктових підкомплексів; 

здатність формувати інформаційне середовище щодо якості і 

безпечності товарів, товарної асортиментної структури, правового поля 

здійснення торговельно-технологічного процесу. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (вільний 

вибір студента). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

 



5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів -1 
Спеціальність:   

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6-й 6-й 

Лекції:   

15 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

- - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

30 год. 6 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента –5 

 75 год. 108 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

Екзамен 

 

8. Викладач 

Дітріх І.В.,  к.х.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Характеристика рослинницько-переробних 

підкомлексів продовольчого комплексу України. 

 

Тема 1. Основи формування продовольчого комплексу України.  

1.1. Характеристика галузевої структури продовольчого комплексу України. 

1.2. Засоби виробництва для сільського господарства, переробної і харчової 



промисловості. 

1.3. Особливості  сільськогосподарського виробництва. 

Тема 2. Рослинницько-переробний підкомплекс.  
2.1. Борошняно-круп’яний підкомплекс. 

2.2.Продовольчі підкомплекси: плодоовочеконсервний, картопляно-

крохмальний, спиртовий. 

 

Тема 3. Соляний підкомплекс. Виробництво алкогольних, 

безалкогольних напоїв, мінеральних вод. 

3.1. Добування, випарювання та виготовлення солі.  

3.2. Виробництво алкогольних напоїв . 

3.3  Виробництво безалкогольних напоїв. 

3.4. Виробництво мінеральних вод. 

 

Змістовий модуль 2. Характеристика тваринницько-переробних 

підкомлексів продовольчого комплексу України. 

 

Тема 4.  Тваринницько-переробний підкомплекс. 

4.1. Характеристика м’ясопереробного підкомплексу. 

4.2. Молочнопродуктовий підкомплекс. 

4.3. Олійножировий та яєчний підкомплекси. 

 

Тема 5. Рибопродуктовий підкомплекс. 

5.1. Характеристика рибальства та рибництва.  

5.2. Виробництво рибної продукції. 

 

Тема 6. Виробнича інфраструктура продовольчого комплексу.  

6.1. Холодильно-складське господарство. 

6.2. Виробництво тари і пакування. 

 

 

10. Рекомендована  література   
1. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил і територіальна 

організація виробництва / С. І. Іщук. – К.: Вид-во Паливода А. , 2002. – 

260 с. 

2. Продовольчий комплекс України: стан і перспективи 

розвитку/за ред. Б.М. Данилишина.- К.: Наукова думка, 2007.- 276с. 

3. Дорогунцов С. І. Теорії розміщення продуктивних сил і 

регіональної економіки: навч. посібник. / С. І. Дорогунцов, Я. Б. Олійник, 

А. В. Степаненко – К.: СТАФЕД – 2, 2001. – 143 с. 

4. Продовольчий комплекс України в системі 

макроекономічного регулювання/зб.наук.праць; за ред. Л.В. Дейнеко. - 

НАН України, 2010.- 160с. 



5. Лихочвар В. В. Рослинництво. Технології вирощування 

сільськогосподарських культур. – Видання 2-ге, випр. / В. В. Лихочвар – 

К.: ЦНЛ, 2004. – 808 с. 

6. Канінський П. К. Спеціалізація сільськогосподарських 

підприємств: монографія / П. К. Канівський. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 348 с. 

7. Домарецький В. А., Осшапчук М. В., Українець А.І. 

Технологія харчових продуктів. - К., 2003. - 572 с. 

8. Криницкий В.С., Бечуцкая В.А. Переработка 

сельскохозяйственной продукции. - Николаев: Промсельпроект, 2000. – 

184с. 

9. Технология продуктов из гидробионтов/ Под ред. Т.М. 

Сафрововой , В.И. Шендерюка. – М.: Колос, 2001. – 487с. 

10. Сільське господарство України: стат. збірник / 

Держкомстат України. – 2000-2015. – К.: ІВЦ Держкомстату України 

 

  



ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок з систематизації проблем стану та 

розвитку кожного з елементів, які формують основу ринкової  

інфраструктури з урахуванням сучасного стану економіки України 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

рівні взаємовідносин і типи лояльності споживачів; 

методи маркетингових досліджень  вимірювання  лояльності 

споживачів;  

методи формування лояльності споживачів ;  

організаційно-економічні  засади обґрунтування заходів підвищення 

лояльності і оцінки їх ефективності 

види і особливості програм лояльності; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння визначати можливості формування взаємовідносин зі 

споживачами з урахуванням кон’юнктури ринку;  

уміння здійснювати сегментацію споживачів з огляду на цінності 

споживача та компанії; 

уміння розробляти програми лояльності споживачів 

 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та можливі напрями впровадження 

управлінських рішень та їх впровадження в програми лояльності; 

здатність визначити та надавати характеристику організаційно–
економічного обґрунтування заходів з підвищення лояльності та оцінки 
їх ефективності;  

здатність обґрунтувати та визначити механізми ефективної реалізації 

стратегії щодо лояльності споживачів.  

 

3. Дисципліна за вибором студента (обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

 

 



5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – залік (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 
Спеціальність: 076 

"Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність" 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6-й 6-й 

Лекції: 

15год. 4-год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

- - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

30 год. 4год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 75год. 112год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних –3 - - 

самостійної роботи 

студента – 5 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8.Викладач 
Дорофєєва Х. М. ст. викл. 

 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування інфраструктури 

товарного ринку. 
 

Тема 1. Сутність і зміст інфраструктури товарного ринку. 

1.1. Характеристика товарного ринку та його економічний зміст. 

1.2. Поняття видів ринків та їх класифікація. 

1.3. Сутність інфраструктури товарного ринку 

1.4. Конструктивні елементи інфраструктури  

 

Тема 2. Суб’єкти інфраструктури товарного ринку. 



2.1. Загальна характеристика економічних відносин у сфері товарного обігу. 

2.2. Види та сутність діяльності суб’єктів інфраструктури ринку. 

2.3. Види і рівні партнерських відносин на товарному ринку 

 

Тема 3. Характеристика основних елементів інфраструктури товарного 

ринку 

3.1. Форми та методи регулювання товарного ринку 

3.2. Функції структурних елементів інфраструктури товарного ринку 

3.3. Напрями та особливості функціонування елементів інфраструктури  

3.4. Оцінка стану та розвитку інфраструктури товарного ринку 

 

Тема 4. Макроорганізація оптової та роздрібної торгівлі . 

4.1. Сутність і місце оптової торгівлі в інфраструктурі товарного ринку 

4.2. Посередницька діяльність на товарному ринку у формуванні інфраструктури. 

4.3. Сутність і види роздрібної торгівлі . 

4.4. Електронна торгівля. 

 

Тема 5. Торгово-посередницька діяльність у формуванні інфраструктури 

ринку 

5.1.  Принципи торгово-посередницької діяльності на товарному ринку 

5.2. . 

5.3. Місце маркетингових посередників у системі розподілу товарів. 

5.4. Обґрунтування рішення щодо вибору посередників 

 

Змістовий модуль 2. Основи функціонування елементів інфраструктури 

товарного ринку . 

 

Тема 6. Місце та роль торговельних підприємств у розвитку інфраструктури 

ринку. 

6.1. Підприємства та форми діяльності оптових підприємств 

6.2. Підприємства та форми діяльності роздрібної торгівлі . 

6.3. Оптові і роздрібні ринки в інфраструктурі товарного ринку. 

6.4. Товарні біржі в інфраструктурі товарного ринку 

6.5. Фірми консигнаційної торгівлі. 

 

Тема 7. Фінансові організації як елемент інфраструктури товарного ринку 

7.1. Характеристика банківської системи: сутність, структура, завдання 

7.2. Спеціалізовані фінансові установи 

7.3. Клірингові установи: значення, напрями розвитку 

7.4. Фондові та валютні біржі у формуванні інфраструктури 

 

Тема 8. Надання послуг у формуванні інфраструктури товарного ринку 

8.1. Принципи формування видів послуг для товарного ринку 

8.2. Лізінгові організації  

8.3. Інжинірингові послуги та порядок їх надання 



8.4. Форми та рівні надання консультаційних послуг 

 

Тема 9. Інформаційна організація інфраструктури товарного ринку 
9.1. Принципи та напрями формування інформації на товарному ринку 

9.2. Маркетингові та інформаційно-комерційні центри 

9.3. Сутність виставкової діяльності у розвитку інфраструктури 

9.4. Рекламні організації у формуванні інфраструктури товарного ринку 

 

Тема 10. Організація контролю як напрям розвитку інфраструктури 

товарного ринку  

10.1. Сутність та форми контролю на товарному ринку 

10.2. Значення Рахункової палати в діяльності ринку 

10.3. Органи інспекції податкової системи  

10.4. Роль органів інспектування торгівлі 

10.5. Сутність діяльності митних служб у формуванні товарного ринку 

 

 

10. Рекомендована література   

 

1. Біленький О.Ю., Казакова О.Б. Інфраструктура товарного ринку: навч. 

посіб. – Донецьк: вид-во «Ноулідж», 2010. – 224с. 

2. Брызгин О. Основы биржевой деятельности. –К.: 1995. 

3. Інфраструктура товарного ринку: Теоретичні засади: підручник/Під 

ред. О.О.Шубіна – К.: НМЦВО МоіН України, НВФ Студцентр‖, 2009. – 

608с. 

4.Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку: Монографія / За ред. 

О.О.Шубіна, Я.А.Гончарука. – Донецьк-Львів: ДонНУЕТ, 2007.- 404 с. 

5.Виноградська А. М. Основи підприємництва: Навч. посіб. - К КНТЕУ, 

2003. -382с. 

6.Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шкапова О. М. МІ неджмент 

в організації: Навч. посібник для студ. екон. спец, вузів. - ; е вид., перероб. і 

допов. - К.: Кондор. - 2004. - 654 с. 

7.Габа В. В., Ігошина В. П., Миронюк Ґ. В. Курс лекцій з дисциг ліни 

"Комерційна експлуатація залізниць". - К.: КУЕТТ, 2003. - 48 с 

8.Гаджинский А. М. Логистика: Учебник для вузов. - 8-е изд перераб. й 

доп. - М.: Дашков й К°. - 2003. -408 с. 

9.Дашков Л. П., Бризгалін А. В. Комерційний договір: від уклг дання до 

виконання. - К.: МПП "Капрал", 1998. - 172 с. 



10. Довідник основних показників роботи залізниць Україн (1992-2003 

роки) / Під кер. О. В. Юрченка. - К.: Управління статис тики Укрзалізниці, 

2003. - 39с. 

11. Економіка і залізничний транспорт України: Моніторинг мак 

роекономічних і галузевих показників (1996 - 2001 pp.) / Наук. кер. Ю М. 

Цвєтов, М. В. Макаренко. - К.: КУЕТТ, 2003. - 316с. 

12. Железнодорожный транспорт Украины - 2003: Каталог. - К. ДП "Такі 

справи", 2003. - 24 с. 

13. Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка. - М. ПРИОР, 

2001. -256с. 

  



ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КОДУВАННЯ ТОВАРІВ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни - теоретична і практична 

підготовка фахівців, яка передбачає формування знань і навичок щодо 

ідентифікації непродовольчих товарів на  світовому ринку, аналіз сучасних 

систем ідентифікації непродовольчих товарів в різних країнах світу;  

оволодіння студентами об’ємом теоретичних і практичних знань для 

підготовки фахівця, здатного до самостійної роботи в умовах торгівельних 

підприємств 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 

знання і розуміння: 

нові види технологій створення споживчих товарів й сировини для них, 

напрями, особливості використання,  переваги й ефективність, рівень безпеки 

й можливі загрози для довкілля використання конкретних технологій, 

нормативні документи щодо запровадження нових технологій, методи 

контролю безпечності й діагностичні засоби щодо виявлення небезпечних 

для організму споживача чинників. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні та спеціальні методи ІКНТ; 

уміння проводити діагностику усіх видів систем якості; 

 

формування суджень: 

окреслення проблем, що зумовили  необхідність відокремлення  

ідентифікації товарів як самостійного виду діяльності; 

визначення  ролі  ідентифікації товарів на сучасному етапі  розвитку 

торговельних відносин; 

вивчення досвіду організації ідентифікації різних товарів у світі; 

ознайомлення з нормативно - правовою базою ідентифікації в Україні; 

особливості організації ідентифікаційних заходів в межах проведення 

сертифікації, експертизи товарів та інших видів діяльності; 

вивчення  методології та інструментарію  ідентифікації (критеріїв та 

методів ідентифікації);  

ознайомлення з алгоритмом ідентифікації певних товарів ; 

окреслення перспективних напрямів розвитку ідентифікаційних 

заходів. 

 

3. Дисципліни вільного вибору. 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 



5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік.  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна  вільного вибору 

Рік підготовки: 

3-й 4-й 

Модулів - 1 
Спеціальність: 076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6-й 7-й 

Лекції:   

15 год.  6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

- - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 120 

30 год. 6 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  3 

самостійної роботи 

студента – 4 

 75 год. 108 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Пиріков О.В., к.т.н., доцент. 
 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Ідентифікація товарів в країнах Америки, Європи та 

Азії. 

 

Тема 1. Класифікація та характеристика видів ідентифікації товарів 
1.1. Досвід проведення процедури  ідентифікації в світі та в Україні.  

1.2. Особливості  ідентифікації харчових продуктів в країнах Європи та США. 



1.3. Гармонізація світового законодавства щодо ідентифікації непродовольчих  

товарів 

 

Змістовий модуль 2. Міжнародні системи кодування товарів. 

 

Тема 2. Значення штрихового кодування та його використання. 
2.1. Характеристика сучасних систем штрихового кодування товарів. 

2.2. Особливості кодування товарів у країнах Європи. 

2.3. Особливості кодування товарів у США. 

2.4. Особливості кодування товарів у Японії. 

 

10. Рекомендована література 

  

1.Полікарпов І.С., Закусілов А.П. Ідентифікація товарів: Підручник. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2005. – 344с. 

2.. Дудла І.О. Захист прав споживачів: навч. посіб. / І.О. Дудла – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 448 с 

3. Титаренко Л.Д., Павлова В.А., Малигина В.Д. Ідентифікація та 

фальсифікація продовольчих товарів: Навчальний посібник. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2006 – 192с. 

4.Оррисс Г. Codex Alimentarius  научная основа для защиты потребителя и 

торговли пищевыми продуктами.//Вопросы питания. №3  2000. 

5.Перелік харчових добавок, дозволених до використання у харчових 

продуктах: прийнятий Постановою КМУ від 4.01.99р. №12// Стандартизація, 

сеотифікація, якість. – 1999. - №1.  

6.Николаева М.А., Лычников Д.С., Неверов А.Н. Идентификация и 

фальсификация пищевых продуктов. – М.: Экономика, 1996.  

7.Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных 

товаров. Учебник. – М.: Данилов и К. – 2002.  

8.Кириченко Л.С., Мережко Н.В. Основи стандартизації, метрології та 

управління якістю. – К.: КНТЕУ, 2001.  

9.Коломієць Т.М., Притульська Н.В., Романенко А.Л. Експертиза товарів. 

Підручник. К. – КНТЕУ. –2001. 

10.Стандарти ISO. Довідник 1  Л: Леонорм, 1998. 

 

 

 

  



ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

Спеціалізація «Товарний менеджмент» 

Спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо питань процедури створення 

торговельного підприємства,  дослідження середовища і конкуренції та видів 

торговельної підприємницької діяльності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

логіки торговельної підприємницької діяльності 

джерела формування нових ідей 

послідовність етапів торговельної підприємницької діяльності для 

прийняття обґрунтованого рішення 

процес створення торгового підприємства 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння будувати взаємовідносини торгових підприємств з різними 

контрагентами ринку,  

уміння визначити найбільш раціональні організаційні форми для 

власного торгового підприємства,  

уміння приймати господарські рішення згідно з чинним 

законодавством,  

уміння обґрунтовувати стратегію поведінки на ринку,  

визначати шляхи формування початкового капіталу; 

уміння розробки установчих документів, розуміти їх сутність, 

призначення і порядок укладання 

 

формування суджень: 

приймати нестандартні рішення для ефективного розвитку 

підприємства, робити свої висновки 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий /перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування (усне, письмове); тестування; розв’язання 

практичних ситуацій; публікація тез доповідей, статей; виконання 

індивідуального завдання (100);  



підсумкове – залік. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

 

 

6. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Вибіркова 

Рік підготовки: 

3 4 

Модулів -  
Спеціальність 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6 7 

Лекції: 

15 6 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

30 6 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 75 108 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента –  
Вид контролю: 

Залік  

 

8 Викладач 

Роженко О.В., ст.викладач 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Організація торговельної підприємницької 

діяльності 

Тема 1. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ХАРАКТЕРНА РИСА 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

1.1 Роль підприємництва як суспільного явища в умовах ринку. 

Розвиток теорій підприємництва. Сутність і характерні риси підприємництва.  

1.2 Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності в ринковій 

економіці. Функції підприємництва.  

1.3 Права та обов’язки підприємців. Підприємець – головна 

фігура економічного процесу. Особисті якості підприємця.  



1.4 Складові підприємницького успіху. Комерційна інформація 

як особливий товар. Кому слід займатися підприємницькою діяльністю 

Тема 2. ФОРМУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

2.1 Класифікація торговельного підприємництва.  

2.2 Підприємство як основна організаційна структура підприємницької 

діяльності. Підприємство як суб'єкт і об'єкт ринку.  

2.3 Процес створення торговельного підприємства: Підприємницька 

ідея та її вибір. Технологія виробництва. Засоби виробництва як форма 

використання обраної технології. Підприємницький тип мислення та 

поведінки  

2.4 Зовнішнє та внутрішнє середовище господарювання торговельних 

підприємств, їх класифікація.  

Тема  3.  ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1 Організаційно-правові форми підприємництва.  

3.2 Організаційно-економічні форми підприємництва.  

3.3 Шляхи формування початкового капіталу. 

 

Змістовий модуль ІІ.  Організаційно-управлінські функції 

торговельного підприємництва 

Тема 4.  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

4.1 Сутність та види механізмів державного регулювання торговельної 

підприємницької діяльності. Необхідність державного регулювання 

підприємницької діяльності  

4.2 Діяльність держави в період становлення вільного підприємництва 

4.3 Інструменти державного регулювання торговельної 

підприємницької діяльності 

Тема 5.  РИНОК І КОНКУРЕНЦІЯ В СИСТЕМІ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

5.1 Сутність ринку як сфери бізнесу.  

5.2 Зміст конкуренції в системі підприємництва. Методи 

конкурентного суперництва.  

5.3 Моделі конкурентної поведінки. Підприємницька таємниця. 

Розвиток конкуренції в сучасних умовах.  

Тема 6 ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК 

6.1 Сутність та функції ризику. Види ризиків.  

6.2 Способи оцінки ризиків торговельного підприємства.  

6.3 Стратегія управління ризиком.  

6.4 Шляхи та методи зниження ризику у торговельній підприємницькій 

діяльності.  

 

 

 



 

10. Рекомендована література 

15. Підприємництво та бізнес-культура [Текст] : підручник / за ред. Л. О. 

Лігоненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 508 с 

16. Іванюта С. М. Іванюта В. Ф. Підприємництво і бізнес-культура. Навч. 

пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. 

17. Горфинкель В.Я. ―Предпринимательство‖М., ЮНИТИ, 2001р. – 450 с. 

18. Захарчин Г.М. «Основи підприємництва», навч. посіб.К.: «Знання», 2008 р.-437 с. 

19. Селезньов В.В. «Предпринимательская деятельность».- Х.: узд. Дом 

«Фактор», 2008 р. – 752с. 

20. Данілов А.И. «Предпринимательство и бизнес», М., ЮНИТИ, 2000р 

21.  Романенко Н.Г., Смирнов Е.М. «Підприємництво і бізнес-культура», 

навч. посіб.- Донецьк, 2011р. 

13 Романенко Н.Г.  «Основы предпринимательства», Опорный конспект 

лекций,- Донецк 2003г 

14 Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. — 

Вид. 2-ге, доп. / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, О. Г. 

Дерев’янко. — К.: КНЕУ, 2002. — 379 с. 

15 Підприємництво [текст] : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська К. : 

"Центр учбової літератури", 2013. - 368 с. 
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СЕРТИФІКАЦІЯ 

Галузь знань 07 «Управління та  адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

студентів комплексу знань щодо сертифікації як одного із важливих 

механізмів управління якістю, який дає можливість об’єктивно оцінювати 

продукцію, забезпечувати контроль за відповідністю продукції вимогам 

екологічної чистоти; освоєння нормативно-правових та методологічних 

основ процесу сертифікації.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних термінів з сертифікації, види сертифікації в Україні, правила і 

порядок  проведення сертифікації;  

знаки відповідності і правила їх застосування;  

правила маркування продовольчих та непродовольчих товарів;  

міждержавні маркувальні знаки; види штрихових кодів;  

структуру міжнародних стандартів; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння об’єктивно оцінювати продукцію; забезпечувати контроль за 

відповідністю продукції вимогам екологічної чистоти;  

уміння користуватися каталогами, покажчиками стандартів та 

інформаційними покажчиками; 

уміння ідентифікувати знаки, що проставляються на продукції згідно 

різних видів сертифікації; 

уміння розшифровувати штрих-коди; 

 

формування суджень: 

 здатність оцінити стан та перспективи сертифікації як одного із 

важливих механізмів управління якістю; 

здатність визначити та надати характеристику основних термінів з 

сертифікації, видам сертифікації в Україні, правилам і порядку  проведення 

сертифікації;  

здатність обґрунтувати та визначити знаки відповідності і правила їх 

застосування.  

 

3. Дисципліна вільного вибору 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 



5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; звіт про виконання лабораторного 

заняття; експрес-контрольна робота; реферат; ессе (100 балів);  

підсумкове – залік  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань: 

 07 «Управління та  

адміністрування» 

 

Дисципліна вільного вибору 

Рік підготовки: 

3-й 4-й 

Модулів - 1 Спеціальність:  

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6 д 8-й 

Лекції: 

- - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

 

 

Ступінь: бакалавр 

Практичні: 

  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

45 год. 12 год 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 7,5 

самостійної роботи 

студента – 3 

 45 год. 78 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Тарасова Т.В., старший викладач. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Сутність та завдання сертифікації. Знаки відповідності та 

маркування товару. 

 

Тема 1. Предмет, об’єкт і завдання сертифікації. 

1.1. Основні терміни. 

1.2. Мета сертифікації. 

1.3. Значення сертифікації 

1.4. Система стандартів з сертифікації. 

 



Тема 2. Види, органи і функції системи сертифікації. 
2.1. Обов’язкова сертифікація. 

2.2. Добровільна сертифікація. 

2.3. Організаційна структура органу з сертифікації. 

2.4. Функції органу сертифікації. 

 

Тема 3. Загальна схема, правила та порядок проведення сертифікації. 

3.1. Правила сертифікації продукції. 

3.2. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції згідно з ДСТУ 3413. 

 

Тема 4. Тенденції розвитку діяльності України в галузі сертифікації. 

4.1 Директиви та нормативні документи спеціалізованих організацій ООН, 

Європейського Союзу та їх гармонізація. 

4.2.  Основні напрямки діяльності України в галузі сертифікації 

 

Тема 5. Знак відповідності і правила його застосування. 

5.1. Голографічний захист знака. 

5.2. Правила застосування знака відповідності 

 

Тема 6. Маркування товарів. 

6.1. Українська державна система сертифікації – УкрСЕПРО та знаки відповідності 

України. 

6.2. Міждержавні знаки маркування, знаки відповідності в системі ГОСТ Р. 

 

Тема 7. Міжнародні знаки відповідності продукції. 

7.1. Знаки відповідності Німеччини, Франції, Великобританії. 

7.2. Знаки відповідності США, Японії  та інших країн. 

 

Змістовий модуль 2. Екологічна сертифікація і екологічне маркування. 

Впровадження штрихового кодування товарів 

 

Тема 8. Сутність, мета і об’єкт екологічної сертифікації. 

8.1. Обов’язкова екологічна сертифікація. 

8.2. Основні компоненти системи екологічної сертифікації. 

8.3. Законодавча база. 

 

Тема 9. Принципи екосертифікації ЄС. 

9.1. Інформаційні екознаки. 

9.2. Екосертифікація ЄС. 

 

Тема 10. Екологічне маркування. 

10.1. Знак екомаркування ЄС. 

10.2. Мета введення екомаркування. 

10.3. Типи інформації.  



 

Тема 11. Застосування СИСТЕМИ ЕАN-UCC. 

11.1. Унікальний ідентифікаційний номер в системі ЕАN-UCC. 

11.2. Електронний каталог ЕАN. 

11.3. Сканування штрихових кодів. 

11.4. Система ідентифікації.  

 

Тема 12. Державні нормативні документи України щодо впровадження 

штрихового кодування товарів. 

12.1. Державні нормативні документи України щодо штрихового кодування товарів та 

електронного обміну даними (EDI). 

12.2. Державні стандарти України з питань штрихового кодування товарів. 

12.3. Нормативні документи асоціації ―ЄАН-УКРАЇНА‖. 

12.4. Специфікація асоціації ―ЄАН-УКРАЇНА‖. 

 

Тема 13. Штрих-кодова символіка ЕАN/UР. 

13.1. Штрихові коди ЕАN-13, ЕАN-8, ITF-14.  

13.2. Штрихові коди UCC/ЕАN-128. 

 

Тема 14. Адміністрування ідентифікаційних номерів ЕАN- UCC в Україні. 

14.1. Особливості ідентифікації товарів. 

14.2. Ідентифікаційні номери ЕАN- UCC в Україні. 

 

 

10. Рекомендована література 

 

1. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення. 

2. ДСТУ ІSО 9000-2001. Система управління якістю. Основні положення та словник. 

3. ДСТУ ІSО 9000-2001. Система управління якістю. Вимоги. 

4. ДСТУ ІSО 10011-1-97. Настанови з перевірки систем якості. Перевірка. 

5. ДСТУ 2296-93. Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги 

та правила застосування. 

6. ДСТУ 2462-94. Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення. 

7. ДСТУ 3410-94. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення. 

8. ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення 

сертифікації продукції. 

9. ДСТУ ЕИ 45011-9. Загальні вимоги до органів, які здійснюють сертифікацію. 

10. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління 

якістю. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 672с. 



 

 

СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА І УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ 

ЗАПАСАМИ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

теоретичних і практичних знань з складської логістики та управління 

товарними запасами на підприємствах різних форм власності, сучасних течій 

її розвитку, щодо перетворення параметрів реальних потоків для їх найбільш 

ефективного використання. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

 сутності і функції складів в логістичних системах; 

видів складів та їх особливості; 

забезпечення ефективності складування; 

складових логістичного процесу на складі; 

товарних запасів, їх особливостей та їх ефективним управлінням; 

обліку та руху товарів на складі; 

ролі упакування в підвищенні ефективності логістичних складських 

процесів; 

сучасних систем управління товарними запасами 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння формувати системи складування; 

уміння  визначати основні проблеми забезпечення ефективності 

складування; 

уміння аналізувати  територіальне розміщення складів; 

уміння класифікувати товар на складі за сучасними методами; 

уміння ефективно використовувати складські, матеріальні і людські 

ресурси, показники роботи складу і витрати на утримання складського 

господарства; 



уміння проводити оцінку роботи складів; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспектив складської логістики; 

здатність розрахувати розмір корисної площі складу та робити 

висновки щодо ефективного їх використання; 

здатність визначити та надати характеристику механізму руху товарних 

запасів;  

здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного управління 

товарними запасами.  

 

3.  Дисципліна за вільним вибором студента (обов`язкова). 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  

підсумкове – залік (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська  

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

3-й 4-й 

Модулів - 2 Спеціальність:  

076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність" 
 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6-й 8-й 

Лекції: 

- - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

 Практичні, семінарські: 

45 год. 12 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

Ступінь: бакалавр 45 год. 78-год. 

Індивідуальні заняття: 



аудиторних – 7.5 - - 

самостійної роботи 

студента – 7.5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач  

Дорофєєва Х. М. , ст. викл. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Функції складської  логістики 

 

Тема 1.  Склади в логістиці 

1.1. Особливості організації складського господарства в сучасних умовах. 

1.2. Цілі та задачі складської логістики. 

1.3. Види і функції складів. 

1.4. Класифікація складів. 

1.5. Вимоги до складів в залежності від особливостей товару. 

 

Тема 2. Порядок виконання складських операцій 

2.1. Інформаційне обслуговування складу 

2.2. Складання технологічної карти та технологічних графіків  

Тема 3. Логістичний процес на складі 

3.1. Розвантаження та приймання вантажів 

3.2.Складування і зберігання товару 

3.3. Комплектація замовлення та відвантаження 

3.4. Види послуг складу 

 

Тема 4. Складське обладнання 

4.1. Вибір складського обладнання.  

4.2. Види техніки і доцільність її використання 

4.3. Упакування як засіб підвищення ефективності логістичних складських 

процесів 

 

Тема 5. Оцінка роботи складів 

5.1. Оцінка інтенсивності роботи складів 

5.2.Оцінка ефективності використання площі складу 

5.3. Оцінка механізації складських робіт 

 

Змістовий модуль 2.Управління товарними запасами 

 

Тема 6. Суть та склад товарних запасів  

6.1. Значення товарних запасів в логістичній системі підприємства 

6.2. Класифікація товарних запасів 



Тема 7. Витрати в системі управління товарними запасами 

7.1. Витрати на виконання замовлення 

7.2. Витрати дефіциту 

7.3. Прямі витрати 

 

Тема 8. Сучасні системи управління товарними запасами 

8.1.Параметри системи управління товарними запасами 

8.2. Система з фіксованим розміром замовлення 

8.3. Система з фіксованою періодичністю замовлення 

8.4. Аналіз АВС- XYZ в управлінні матеріальними запасами 

8.5. «Запаси, що управляють продавцем» 

 

Тема 9. Стратегії управління товарними запасами  

9.1. Стратегія найбільшої обачності 

9.2. Стратегія додаткового резерву 

9.3. Стратегія відсотка від попиту 

 

10. Рекомендована література 

1. Алесинская Т.В. Основы логистики. Функциональные области 

логистического управления / Т.В. Алесинская . – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 

2010. – 116 с.  

2. Аникин, Б.А., Тяпухин, А.П. Коммерческая логистика: Учебник / Б.А. 

Аникин, А.П. Тяпухин. - М.: Проспект, 2013. - 432 c. 

3. Афонин, А.М. Промышленная логистика: Учебное пособие / А.М. 

Афонин. - М.: Форум, 2013. - 304 c.  

4. Афанасенко И.Д. Логистика снабжения / И.Д. Афанасенко - СПб: Питер, 

2010. – 386 с.  

5. Бродецкий Г.Л. Системный анализ в логистике: выбор в условиях 

неопределенности / Г.Л. Бродецкий. - М.: Академия, 2010  

6. Бродецкий Г.Л. Управление рисками в логистике / Г.Л. Бродецкий.  - М.: 

Академия, 2010  

7. Гайдаенко А.А. Логистика / А.А. Гайдаенко. - М.: КноРус, 2014. – 267 с. 

8. Гаджинский, А. М. Логистика: учебник для высших учебных заведений 

по направлению подготовки "Экономика" / А. М. Гаджинский. – М.: 

Дашков и Кº, 2013. – 420 с. 

9. Григорьев М.Н. Логистика. Базовый курс : учебник / М.Н. Григорьев, 

С.А. Уваров. - М. : Юрайт, 2011. - 782 с.  

10. Герасимов, Б.И. Основы логистики / Б.И. Герасимов, В.В. Жариков, В.Д. 

Жариков. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.  



ТОВАРОЗНАВСТВО (ПОСЛУГИ) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни - ознайомлення 

студентів з теоретичними та практичними основами процедур товарознавства 

послуг, а також систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних 

знань і практичних навичок, можливість їх застосування під час вирішення 

конкретних практичних завдань, які передбачені освітньо-кваліфікаційними 

характеристиками спеціальності 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

- засвоєння технології та методів, що застосовується у товарознавстві 

та практичній діяльності на сучасному ринку товарів;  

- вивчення стану та перспектив розвитку сировинної бази та 

особливостей виробництва основних видів товарів – основи формування їх 

властивостей як ринкового товару;  

- отримання знань про асортимент, споживні властивості, якість та 

вимоги до якості товарів;  

- вивчення теоретичних основ і вироблення практичних навичок 

розпізнавання і фахової товарознавчої характеристики основних – основи 

формування їх властивостей як ринкового товару  

 

застосування знань і розумінь:  

застосовувати наукові методи в практичній діяльності, самостійно 

підбирати та опрацьовувати матеріали нормативних та інших інформаційних 

джерел; використовувати сучасні методи розв'язання способи вирішення 

наукових і практичних завдань 

 

формування суджень: 

теоретичні і практичні принципи класифікації послуг, їх місце у 

господарській та підприємницькій сферах, підходи до оцінки рівня якості 

надання конкретних послуг у ринкових умовах із урахуванням чинної 

законодавчої та нормативної бази, у тому числі, вміння створювати та 

удосконалювати послугу з метою захисту прав та інтересів споживачів, 

підвищення її ефективності та конкурентоспроможності на ринку. 

 

13. Дисципліна вільного вибору. 

 

14. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 



15. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – залік (40 балів).  

 

16. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

17. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,5 
Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна вільного вибору 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Модулів - 1 Спеціальність:  

076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 7-й 9-й 

Лекції:   

13 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 105 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

 66 год. 95 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Пиріков О.В., к.т.н., доцент. 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 Товарознавство послуг 

Тема 1.  Загальні поняття теорії та практики асортименту та якості послуг.   

1.2.  Склад та структура послуг, світова торгівля послугами. 



 

Тема 2. Управління якістю послуг, контроль якості та безпека  

обслуговування. 
2.1.  Порядок, вимоги та критерії оцінки надання побутових послуг 

 

Змістовий модуль 2  Ідентифікація та технологія надання якісних  послуг 

одягово-взуттєвих та хутряних   товарів 

 

Тема 3.  Ідентифікація та технологія надання якісних  послуг по взуттєвим 

товарам  

3.1.  Ідентифікація та технологія надання якісних  послуг по швейним товарам 

3.2.  Ідентифікація та технологія надання якісних  послуг по хутряним товарам 

3.3.  Ідентифікація та технологія надання якісних  послуг по трикотажним 

товарам 

 

Тема 4.  Вивчення нормативних документів, що регламентують послуги. 
4.1. Вивчення  оцінки якості (експертиза) послуг 

4.2. Контроль  та безпека обслуговування. споживачів 

 

Тема 5.  Ідентифікація та технологія надання якісних  послуг складно-

технічних та господарських товарів 

5.1.  Ідентифікація та технологія надання якісних  послуг з ремонту 

побутової радіоелектронної апаратури. 
5.2.  Ідентифікація та технологія надання якісних  послуг з ремонту побутових 

машин та приладів 

5.3.  Ідентифікація та технологія надання якісних  послуг з виготовлення та 

ремонту металевих виробів 

5.4. Ідентифікація та технологія надання якісних  послуг з ремонту та 

виготовлення меблів. 

5.6.  Вивчення нормативних документів, що регламентують послуги. 

5.7. Вивчення  оцінки якості (експертиза) послуг 

5.8. Контроль  та безпека обслуговування. споживачів 

 

10. Рекомендована література 

1. Алфавітний показник до державного класифікатора продукції та послуг. 
ДК 016-97. -т Львів:" Леонорм", 1998. ТІ -220 с., Т2- 210 с., ТЗ-216 с.  

2. Витерс Дж., Випперман К. Как продать свои услуги. Руководство 
помаркетингу в сфере услуг для малых предприятий. - М.: Московский 
Бизнес-Центр, 2007. - 98 с. 

3. Гранин В.В. Хозяйственннй механизм в системе платных услуг. - К: 
Наукова думка, 2003. -  104 с. 



4.  Апопій В.В. та інш. Організація та технологія надання послуг: навч. 
посіб./ - К.: ВЦ «Академія», 2006.-312 с.  

5. Державний   класифікатор   продукції  та   послуг.   -   К.:   Держстандарт 
України. 1998. ТІ – 176 с., Т2 – 178 с., ТЗ – 174 с.  

6. Румянцева А.П. Коваленко Ю.О. Міжнародна торгівля послугами:  навч. 
посіб.  –К.: ЦНЛ, 2003. -350с. 

7. Мате 3. Послепродажное обслуживание. Серия «Деловая Франция». - М.: 
Прогресс, 1993. – 232 с. 

8. Ноире А. Потребительские услуги: Учеб.пособие. – М.:Экономика. – 
2006. – 378  

9. Підприємницька    діяльність    на    ринку    послуг.    Текст    лекції    
/Шутовська  И.О., Шиндировський І.М. - Львів: 2004. -24 с.  

10. Продукція та послуги, що підлягають обов’язковій сертифікації в 
Україні. Довідник. - Львів: Леонорм, 2008. -  216 с. 

 

  



ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

 

Мета викладання навчальної дисципліни - формування у студентів 
цілісної системи знань з товарознавства і маркетингу продовольчих товарів. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних проблем і задач ТАМ; 

особливостей, етапів та методики ТАМ;  

особливостей товарної політики торговельного підприємства і 

формування асортименту в умовах ринку;  

 

застосування знань і розумінь: 

уміння працювати з нормативними документами, які стосуються 

практичної товарознавчої діяльності;  

уміння провести аналіз та діагностику торговельного асортименту 

товарів і визначити шляхи оптимізації асортименту;  

 

формування суджень: 

здатність визначати за допомогою комп'ютерної техніки показники 

асортименту товарів та їх відповідність вимогам споживачів; 

здатність використовувати різноманітні методи для оцінки якості та 

конкурентоспроможності продовольчих товарів. 

 

3. Дисципліна вільного вибору. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (100 

балів); 

підсумкове – залік.  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

Характеристика навчальної 

дисципліни 



кваліфікаційний рівень денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,5 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

3-й 5-й 

Модулів - 1 
Спеціальність 076 

"Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність" 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 7-й 9-й 

Лекції: 

13  год. 6 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

26 год. 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 105 

  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 66 год. 95 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних –3 - - 

самостійної роботи 

студента –3,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Дітріх І.В., к.х.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Розвиток товарного ринку та товарна політика 

підприємства 

 

Тема 1. Розвиток ринку та забезпечення потреб населення у 

продовольчих товарах. 

1.1. Стан ринку продовольчих товарів. 

1.2. Пріоритетні напрямки розвитку продовольчих ринків. 

 

Тема 2.  Товарознавча оцінка видового асортименту продовольчих 

товарів 

2.1. Асортимент товарів: основні поняття, види і показники.  

2.2. Оцінка видового асортименту товарів. 

 

Тема 3. Товарознавчі рішення у системі ринкової орієнтації підприємств 

торгівлі продовольчими товарами 

3.1. Сутність ринкової орієнтації підприємств. 

3.2. Товарна політика підприємства ринкової орієнтації. 

 

Тема 4. Розвиток ринку та забезпечення потреб населення у 

непродовольчих товарах. 



4.1. Стан ринку непродовольчих товарів. 

4.2. Пріоритетні напрямки розвитку непродовольчих ринків. 

 

Тема 5. Товарознавча оцінка видового асортименту непродовольчих 

товарів 

5.1. Асортимент товарів: основні поняття, види і показники.  

5.2. Оцінка видового асортименту товарів. 

 

Тема 6. Товарознавчі рішення у системі ринкової орієнтації підприємств 

торгівлі непродовольчими товарами 

6.1. Сутність ринкової орієнтації підприємств. 

6.2. Товарна політика підприємства ринкової орієнтації. 

 

Змістовий модуль 2.  Діагностика товарознавчих аспектів маркетингу 

нових продовольчих  та непродовольчих товарів. 

 

Тема 7.  Впровадження на товарному ринку нових продовольчих товарів  
7.1. Визначення контрольних критичних точок як чинник забезпечення 

конкурентних переваг за показником безпечності харчових продуктів. 

7.2. Системний аналіз - методологічна база розроблення нових продовольчих 

товарів. 

 

Тема 8. Діагностика системного аналізу комплексної оцінки якості та 

конкурентоспроможності харчових продуктів 

8.1. Визначення і порівняння якості і конкурентоспроможності  харчових 

продуктів, вироблених за традиційними і модифікованими технологіями. 

8.2. Товарознавчі аспекти заходів із позиціонування  і просування товарів. 

 

Тема 9.  Системний аналіз стану розвитку товарного ринку споживчих 

товарів  

9.1. Товарознавчі складові маркетингових комунікацій. 

9.2. Товарознавчі складові дослідження каналів збуту та технології 

товароруху споживчих товарів. 

 

 

10. Рекомендована література 

 

1. ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни 

та визначення. — К.: Держстандарт України, 1994. 

2. ДСТУ  3021-95  Випробування  і  контроль якості   продукції. 

Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1995. 

3. ДСТУ  3230-95  Управління  якістю та  забезпечення   якості. 

Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1996. 



4. Адлер Ю.П. Качество и рынок, или как организация настраивается на 

обеспечение требований потребителей // Поставщик и потребитель – М.: 

РИА «Стандарты и качество», 2010. – 126 с. 

5. Геличев А.В. Основы управления качеством продукции - М.: АМИ,    

2008. – 355 с.  

6. Дудкин В.И. Конкурентоспособность продукции: сущность, анализ, 

оценка пути и меры повышения // Экономика и коммерция, 2007 , № 3-4 

– с. 69-84. 

7. Дудла О.І. Товарознавчі аспекти маркетингу: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 

2007. – 224 с. 

8. Основні правила торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами. 

Збірник нормативних документів з питань торгівлі. – К.: Атіка, 2003. – 512 

с. 

9. Правила торгівлі та права споживачів. Нормативні документи / Роїна О.М. 

– К.: КНТ, 2007. – 440 с. 

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 г. № 833 «Порядок 

провадження торговельної діяльності та правила торговельного 

обслуговування на ринку споживчих товарів» 

 

  



БЕЗПЕЧНІСТЬ ТОВАРІВ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

спеціальних теоретичних знань та практичних навичок з проблемних питань 

забруднення, зміни якості та безпеки споживчих товарів в сучасних 

екологічних умовах, в тому числі при створенні їх з допомогою нових 

технологій, джерел потрапляння в організм шкідливих речовин,  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних понять та термінів щодо безпечності товарів; 

сутності управління якістю та безпечністю продовольчих та 

непродовольчих товарів; 

особливостей та методики якості товарів; 

загальних та спеціальних методів управління якістю та безпечністю 

товарів; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні та спеціальні методи управління 

якістю та безпечністю товарів; 

уміння приймати обґрунтовані самостійні рішення про відповідність 

товарів нормативним вимогам безпечності; визначати коло завдань в межах 

своєї компетентності у визначенні безпечності товарів; 

уміння обирати методи визначення безпечності товарів; 

уміння здійснювати відбір проб і зразків для досліджень безпечності 

товарів; 

уміння визначати потенційну загрозу окремих товарів за їх зовнішнім 

виглядом, складом тощо; 

уміння ідентифікувати товари за окремими ознаками та визначати 

фальсифікації товарів; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспективи розвитку виробництва з 

урахуванням економічних, екологічних факторів і динаміки ринку; 

здатність визначити механізми ефективного управління якістю та 

безпечністю товарів. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (перший): 

перший цикл вищої освіти 



 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(100 балів); 

підсумкове – залік. 

 

6. Мова викладання:  
українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

вільного вибору студента 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Змістових модулів - 3 

Спеціальність: 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

Семестр: 

7-й 8-й - 

Лекції: 

26 год. 8 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання -  
ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 

98 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 5,5 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач: 

Рева О.В., к.б.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Основні джерела забруднення, модифікації та 

зміни якості продтоварів на протязі їх життєвого циклу. 

 

Тема 1. Предмет і задачі курсу. Особливості сучасного етапу розвитку 

науки і техніки. Основні джерела забруднення, модифікації та зміни 

якості продтоварів на протязі їх життєвого циклу. 

1.1. Особливості сучасного етапу розвитку науки і техніки.  



1.2. Основні джерела забруднення, модифікації та зміни якості споживчих 

товарів в сучасних екологічних умовах в Україні.  

1.3. Класифікація забруднювачів. 

 

Тема 2. Іонізуюча радіація в нових технологіях створення споживчих 

товарів на протязі їх життєвого циклу. 

2.1. Іонізуюча радіація її використання та способи забезпечення безпеки у 

товарознавстві споживчих товарів.  

2.2. Небезпека забруднення споживчих товарів іонізуючою радіацією у 

природі та при радіаційних катастрофах.  

2.3. Методи сучасного контролю забруднення радіонуклідами споживчих 

товарів. 

2.4. Забезпечення радіаційної безпеки продовольчих товарів. 

 

Тема 3. Використання мікроорганізмів у біотехнологіях створення 

непродовольчих товарів, харчових продуктів й сировини для них. 

3.1. Небезпека забруднення споживчих товарів різними видами патогенних 

мікроорганізмів та сучасні методи їх ідентифікації і безпеки.  

3.2. Використання вірусів в нових технологіях створення споживчих товарів 

та їх роль у пошкодженні сировини та продовольчих товарів. 

 

Змістовий модуль 2. Безпечність непродовольчих товарів. 

 

Тема 4. Безпечність непродовольчих товарів як показник їх якості. 

4.1. Види небезпек і природа їх походження.  

4.2. Основні групи факторів небезпеки – хімічні, фізичні та біологічні.  

4.3. Основні види потенціальної небезпеки (хімічна, радіаційна, 

електромагнітна, електрична, механічна, шуми і вібрація, термічна, 

протипожежна, біологічна).  

4.4. Гігієнічні властивості непродовольчих товарів.  

4.5. Складові частини гігієнічних показників – фізіологічна, санітарно-

гігієнічна, санітарно-хімічна і токсикологічна безпечність матеріалів і 

товарів.  

4.6. Фізіологічні показники безпечності товарів.  

4.7. Шляхи потрапляння шкідливих речовин і дія шкідливих факторів на 

людину. 

 

Тема 5. Безпечність товарів з полімерних матеріалів. 

5.1. Види полімерних матеріалів: поліетилентерефталат, поліетилен високої 

щільності, полівінілхлорид, поліетилен низької щільності, поліпропилен, 

полістирол, інші види пластмас.  

5.2. Небезпечні речовини, що містяться в пластмасах: фталати, 

формальдегіди, стіроли, вінілхлорид, бісфенол А.  

5.3. Небезпека для людини та навколишнього середовища.  

 



Тема 6. Безпечність іграшок. 

6.1. Вимоги до матеріалів, виробництва та реалізації дитячих іграшок.  

6.2. Хімічна, механічна, пожежна, електрична безпечність, вимоги до рівня 

шуму.  

6.3. Санітарно-гігієнічний контроль.  

6.4. Маркування. Сертифікація.  

 

Тема 7. Безпечність виробів з текстилю. 

7.1. Зони ризику: волокна, барвники, аппретуючі речовини.  

7.2. Основні характеристики безпечності текстилю.  

7.3. Гігієнічні вимоги до сировини, матеріалів.  

7.4. Вимоги до маркування, пакування.  

7.5. Зберігання виробів з текстилю.  

 

Тема 8. Безпечність товарів побутової хімії. 

8.1. Класифікація товарів побутової хімії.  

8.2. Отрутохімікати, відбілюючі і дезінфікуючі речовини.  

8.3. Небезпека хлора, фосфатів, аніонних ПАР.  

8.4. Напрямки зниження токсичності пральних порошків.  

8.5. Шкідливі речовини в клеях і лакофарбних товарах.  

8.6. Заходи з безпечного використання і зберігання побутової хімії.  

 

Тема 9. Безпечність парфумерно-косметичних товарів. 

9.1. Гігієнічні вимоги до виробництва і безпечності парфумерно-косметичної 

продукції.  

9.2. Показники безпеки: хімічні, токсикологічні, мікробіологічні, клінічні. 

 

Змістовний модуль 3. Безпечність продовольчої сировини і харчових 

продуктів. 

 

Тема 10. Здоров’я людини та проблеми безпечності харчових продуктів. 

10.1. Забезпечення безпечності продовольчої сировини та харчових 

продуктів.  

10.2. Нормативно-правові основи безпеки харчової продукції.  

10.3. Класифікація шкідливих чужорідних речовин та шляхи їх потрапляння 

в харчові продукти.  

10.4. Гігієнічна класифікація компонентів харчових продуктів за основними 

критеріями шкідливості.  

10.5. Показники, що регламентуються в продуктах.  

 

Тема 11. Пріонові інфекції та проблеми, що виникають в товарознавстві. 

11.1. Пріонові інфекції. 

11.2. Проблеми та методи індикації забруднення продовольчих товарів 

новими видами представників мікроорганізмів на всіх етапах життєвого 

циклу продтоварів. 



 

Тема 12. Природні компоненти продовольчої сировини і харчових 

продуктів, що негативно впливають на організм. 

12.1. Антивітаміни.  

12.2. Інгібітори ферментів травлення.  

12.3. Лектини.  

12.4. Оксалати і фітин.  

12.5. Алкалоїди.  

12.6. Ціаногенні глікозиди.  

12.7. Зобогенні речовини.  

12.8. Токсини молюсків та ракоподібних.  

 

Тема 13. Потенційно небезпечні забруднювачі харчових продуктів. 

13.1. Діоксини. Джерела надходження та токсикологічна характеристика 

діоксинів та діоксиноподібних сполук.  

13.2. Вміст діоксинів у харчових продуктах.  

13.3. Запобігання забрудненню діоксинами.  

13.4. Поліциклічні ароматичні та хлорвмісні вуглеводні.  

13.5. Товарознавчі аспекти впливу стимуляторів росту рослин та тварин як на 

сировину для виробництва харчових продуктів. 

 

Тема 14. Генетично модифіковані харчові продукти. 

14.1. Історія виникнення генетики.  

14.2. Поняття генетично модифікованих харчових продуктів.  

14.3. Причини створення генетично модифікованих харчових продуктів.  

14.4. Основні завдання генної інженерії в галузі харчового виробництва.  

14.5. Біобезпека генетично модифікованих організмів.  

14.6. Нормативне регулювання виробництва та використання генетично 

модифікованих організмів.  

14.7. Харчове токсико-гігієнічне оцінювання продукції із генетично 

модифікованих джерел.  

14.8. Методи ідентифікації генетично модифікованих продуктів. 

 

Тема 15. Соціальні токсиканти. 

15.1. Кофеїновмісні напої.  

15.2. Енергетичні напої.  

15.3. Алкогольні напої.  

15.4. Тютюновий дим і паління.  

15.5. Наркотики.  

 

10. Рекомендована література 
 

1. Басовский Л.Е., Протасьєв В.Б. Управление качеством: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2000. – 212 с. 



2. Бичківський Р. Управління якістю: Навч. посіб. – Л.: ДУ „Львівська 

політехніка‖, 2000. – 329 с. 

3. Гродзинський Д.М. Радіобіологія: Підручник. - К.: Либідь, 2000.– 448 с. 

4. Гайдаш І.С., Флегонтова В.В. Вірологія: Підручник /Гайдаш І.С., 

Флегонтова В.В. - Луганськ: Луганський ДМУ, 2002. – 357 с.  

5. Закон України ―Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої 

сировини‖ 

6. Закон України ―Про захист прав споживачів‖. 

7. Закон України ― Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення‖ 

8. Закон України ―Про вилучення , знищення та подальше використання 

неякісної та небезпечної продукції‖ 

9. Закон України ―Про відповідальність постачальника за випуск і 

реалізацію неякісної і небезпечної продукції‖ 

10. Закон України ―Про стандартизацію‖ 

 

  



ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання студентам 

комплексу знань, необхідних для вирішування різних проблем і задач 

майбутньої професійної діяльності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних проблем і задач товарознавчої діяльності; 

основних виробничих функцій товарознавця-спеціаліста;  

функцій і обов'язків товарознавців різних категорій відповідно 

посадовим інструкціям;  

особливостей товарної політики торговельного підприємства і 

формування асортименту в умовах ринку;  

етапів закупівельної діяльності і планування надходження товарів; 

методики пошуку та вибору постачальників товарів;  

організації складання і виконання договорів;  

основ контролю якості і кількості товарних партій;  

етапів закупівельної діяльності і планування надходження товарів.; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння працювати з нормативними документами, які стосуються 

практичної товарознавчої діяльності;  

уміння оцінити і вибрати постачальника товарів, скласти договір на 

поставку;  

уміння провести аналіз торговельного асортименту товарів і визначити 

шляхи оптимізації асортименту;  

уміння здійснити приймання товарів по кількості та якості;  

уміння провести контроль якості товарів і оформити результати 

контролю;  

уміння здійснювати  контроль за виконанням договорів, угод, 

контрактів; 

уміння провести аналіз товарообігу і результатів комерційної 

діяльності підприємства; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан проблем та перспективи розвитку товарознавчої 

діяльності; 

здатність визначити та надати характеристику товарної політики 

торговельного підприємства і формування асортименту в умовах ринку;  



здатність обґрунтувати та визначити етапи закупівельної діяльності і 

планування надходження товарів.  

 

 

3. Дисципліна вільного вибору. 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (100 

балів); 

підсумкове – залік.  

 

6. Мова викладання: 
українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна вільного вибору 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів - 1 
Спеціальність 076 

"Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність" 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 7-й 8-й 

Лекції: 

26 год. 8 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

26 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 98 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Дітріх І.В., к.х.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 



Змістовий модуль 1.  Об'єкт і суб'єкти товарознавчої діяльності. 

 

Тема 1. Характеристика об’єктів та суб’єктів товарознавчої діяльності. 

1.1. Об’єкти та суб’єкти товарознавчої діяльності. 

1.2. Мета об’єктів та суб’єктів товарознавчої діяльності та їх основні 

принципи. 

 

Тема 2. Посадові інструкції як провідний інструмент товарознавчої 

діяльності. 

2.1. Структура та суть посадових інструкцій. 

2.2. Вимоги до оформлення посадових інструкцій. 

 

Змістовий модуль 2.  Формування асортименту і організація 

закупівельної діяльності торговельного підприємства. 

 

Тема 3. Структура  і характеристика асортименту. 

3.1. Поняття про асортимент товару, характеристика. 

3.2. Структура асортименту товарів у товарознавчій діяльності. 

 

Тема 4. Фактори і принципи формування асортименту в торговельному 

підприємстві. 

4.1. Фактори формування асортименту в торговельному підприємстві. 

4.2. Принципи формування асортименту в торговельному підприємстві. 

 

Тема 5. Етапи закупівельної діяльності та планування надходження 

товарів. 

5.1. Поняття закупівлі товарів. Етапи закупівлі. 

5.2. Планування надходження товарів на торговельному підприємстві. 

 

Тема 6. Пошук і вибір постачальників товарів. 

6.1. Постачальник – як один з основних елементів у формуванні асортименту 

продукції. 

6.2.Критерії вибору постачальників товару. 

 

Тема 7. Організація складання і виконання договорів. 

7.1. Поняття договору. Зміст та структура. 

7.2. Відповідальність сторін у договорі поставки. 

 

Змістовий модуль 3.  Контроль якості товарів. 

 

Тема 8. Властивості і показники якості товарів. 

8.1. Основні показники якості товарів. 

8.2. Вплив показників якості на вибір товару споживачем. 

 

Тема 9. Оцінка якості товарів. 



9.1. Законодавство України в сфері якості товарів. 

9.2. Вимоги щодо оцінки якості товарів. 

 

Тема 10. Контроль якості і кількості товарних партій. 

10.1. Канали розподілу товарних партій. 

10.2. Номенклатура товарів, що представлено на торговому підприємстві. 

Контроль кількості товарних партій. 

 

10. Рекомендована література 

11. ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни 

та визначення. — К.: Держстандарт України, 1994. 

12. ДСТУ  3021-95 Випробування  і  контроль якості   продукції. 

Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1995. 

13. ДСТУ 3230-95 Управління якістю та  забезпечення   якості. 

Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1996. 

14. ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни та визначення. - К.: 

Держстандарт України, 2000. 

15. Законодавство України про захист прав споживачів. [текст] : збірник 

офіційних текстів законів станом на 5 березня 2012 р. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2012. – 330 с. 

16. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного 

призначення   і   товарів   народного   споживання   за   кількістю   //  

Арбітражні вісті. 1999. - №15-16 (18), С. 3-14. 

17. Основні правила торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами. Збірник 

нормативних документів з питань торгівлі. – К.: Атіка, 2003. – 512 с. 

18. Правила торгівлі та права споживачів. Нормативні документи / Роїна О.М. – К.: 

КНТ, 2007. – 440 с. 

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 г. № 833 «Порядок 

провадження торговельної діяльності та правила торговельного 

обслуговування на ринку споживчих товарів» 

10. Організація торгівлі: Підручник; 2-ге вид., перероб. та доп./ за ред. В.В. 

Апопія. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с. 

  



ОСНОВИ МИТНОЇ СПРАВИ  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

 

1.Мета викладання навчальної дисципліни – формування знань та 

умінь, які дозволять проводити основні митні операції, розуміти їх суть та 

порядок здійснення. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

щодо митного регулювання, митного оформлення товарів і 

транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, 

етапи здійснення митного контролю митного оформлення товарів і 

транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації та 

особливості проведення контрольних операцій на кожному етапі. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння Розуміти суть митно-тарифного та нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

знати порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що 

перетинають митний кордон України. 

знати послідовність операцій при декларуванні товарів. 

 

формування суджень: 

здатність знати характеристику митних режимів, що застосовуються  

при митному оформленні товарів і транспортних засобів; 

здатність знати особливості застосування митних режимів; 

здатність знати особливості використання складів тимчасового 

зберігання; 

здатність використовувати класифікацію товарів для цілей здійснення 

митного контролю та оформлення; 

здатність заповнювати відповідні поля вантажної митної декларації 

(ВМД). 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій) 

перший цикл вищої освіти 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (100 балів);  



підсумкове – залік. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, ступень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу 

(обов’язкова). 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Модулів – 1 Спеціальність: 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 8-й 9-й 

Лекції: 

20 год. 8 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

-  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 150 

30 год. 6 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 100 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 5 
Вид контролю: 

 залік 

 

 

8. Викладач  

Султанова Д. А., ст. викладач 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності  

 

Тема 1. Митна служба України та її складові. 
1.1. Законодавство України з питань державної митної справи 

1.2. Особливості набрання чинності законами України та іншими 

нормативно-правовими актами з питань державної митної справи 

 

Тема 2. Суть митно-тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД. 
2.1.Основні принципи тарифного регулювання ЗЕД 

2.2.Основні принципи нетарифного регулювання ЗЕД 



 

Змістовий модуль 2. Митні режими, що застосовуються при митному 

оформленні товарів і транспортних засобів  

 

Тема 3. Митні режими. 

3.1.Особливості переміщення товарів в митному режимі «імпорт», 

«реімпорт»,  «експорт»,  «реекспорт», «транзит», «тимчасове ввезення», 

«тимчасове вивезення»; 

3.2. Особливості переміщення товарів в митному режимі «митний склад», 

«відмова на користь держави»,  «вільна митна зона»,  «безмитна торгівля», 

«переробка на митній території», «переробка за межами митної території», 

«знищення або руйнування»; 

 

 

Змістовий модуль 3. Поняття країни походження та її сутність 

Тема 4. Країна походження товару та критерії достатньої переробки 

товару. Документи про походження товару 

4.1. Визначення країни походження товару 

4.2. Дотримання конфіденційності інформації при визначенні країни 

походження товару 

 

Тема 5. Підтвердження країни походження товару  

5.1. Документи, що підтверджують країну походження товару 

5.2 Порядок підтвердження країни походження товару 

 

 

10. Рекомендована література  

 

1. Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні.-К.: ІнЮре, 2001. – 287 

с. 

2. Ващенко В.В. Система ГААТ/СОТ та її основні принципи // Митна 

справа. - 1999. - № 3. – С. 3 – 15. 

3. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної 

Ради України. - 1990. - № 31. – С. 429. 

4. Деякi питання реекспорту товарiв: Указ Президента України від 

02.04.2012 р. №  240/2012. 

5. Кормич Б.А. Основні засоби реалізації митної політики // Актуальні 

проблеми держава та права: Зб. Наук. праць. – Одеса, 1999. - Вип. 6. ч. 1. 

- С. 257 – 264. 

6. Методичнi рекомендації щодо здiйснення державного контролю за 

експортними операцiями: наказ ДПАУ від 16.07.2007 р. № 433. 



7. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI.  

8. Про Митний тариф України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2371-ІІІ.  

9. Податковий Кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. 

10. Про внесення змiн до Порядку контролю за тарою (упаковкою), у якiй 

надходять iмпортнi товари, що пiдлягають митному оформленню в 

режимi випуску у вiльний обiг на територiї України: спільний наказ 

Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України та 

ДМСУ від 30.07.2002 р. № 227/409. 

 

 

  



ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ В МИТНІЙ СПРАВІ  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – є аналіз та комплексне 

вивчення нормативної бази, що визначає статус спеціалістів, експертів та 

експертних органів у процесі провадження митної справи, форми та методи 

їхньої діяльності. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

щодо основних термінів та понять, виявити та дослідити загальні 

засади призначення та проведення експертизи в митній справі. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння визначити практичне та теоретичне значення використання 

висновків для митної справи, заснованих на спеціальних знаннях, які 

надають органи, що належать до різних державних та недержавних 

експертних установ. 

 

формування суджень: 

здатність виявити та дослідити загальні засади призначення та 

проведення експертизи в митній справі; 

здатність визначити місце експертних закладів митної служби в системі 

експертних закладів та осіб, спеціальні знання яких використовуються в 

митній справі; 

здатність дати характеристику експертним підрозділам митної служби 

(Центральному митному управлінню лабораторних досліджень та експертної 

роботи та іншим підрозділам цієї гілки митної служби); 

здатність вивчити та узагальнити практику роботи експертних 

підрозділів митної служби; 

здатність охарактеризувати особливості процедури проведення 

експертних досліджень при вирішенні питань класифікації товарів, що 

переміщуються через митний кордон України; 

здатність показати особливості процедури проведення експертних 

досліджень у справах про контрабанду та порушення митних правил; 

здатність з урахуванням вад і колізій у чинній нормативній базі, 

тенденцій розвитку адміністративістики розробити пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства України, яке регулює організацію та 

проведення експертизи в митній справі, з урахуванням комплексного аналізу 

правоохоронної та правозастосовної діяльності митних органів; 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (вільний). 



4. Цикл (короткий/перший/другий/третій) 

перший цикл вищої освіти  

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (100 балів);  

підсумкове – залік  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу 

(вільний). 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Модулів – 1 
Спеціальність: 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 8-й 9-й 

Лекції: 

30 год. 8 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

-  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 150 

30 год. 6 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 100 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Султанова Д. А., ст. викладач 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Митна справа у структурі діяльності держави  

 

Тема 1. Поняття митної справи  

1.1.Терміни згідно Митного кодексу України 

1.2.Основні значення, функції та принципи 



 

Тема 2. Правові основи митної справи  

2.1. Вивчення нормативної бази України 

2.2. Вивчення законодавчої бази України 

  

Тема 3. Передумови необхідності використання експертизи в митній 

справі  

3.1. Визначення поняття та правові засади експертизи в митній справі 

3.2. Значення висновків експертних органів для вирішення  спірних питань у 

митній справі  

3.3. Особливості проведення експертизи згідно з митним законодавством  

3.4. Правовий статус експертних установ та експертів  у митній справі  

  

Змістовий модуль 2. Використання експертних висновків у 

правозастосовній діяльності митних органів  

 

Тема 4. Класифікація (види) експертиз, які застосовуються в митній 

справі  

4.1.Судова експертиза 

4.2. Документальна експертиза 

4.3. Екологічна експертиза 

4.4. Біологічна експертиза 

 

Тема 5. Оцінка та сфера використання висновків експертизи в митній 

справі 

5.1. Вивчення торгової сфери 

5.2. Вивчення економічної сфери 

5.3. Вивчення технічної сфери 

 

10. Рекомендована література  

 

1. Гребельник О. П. Митна справа: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ О. П. 

Гребельник; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. та допов. - 

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с. 

2. Митна справа: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ А. А. Дубініна, С. В. 

Сорокіна, О. І. Зельніченко; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-

т харчування та торгівлі.-К.: Центр учбової літератури, 2010.  320 с. 

3. Науменко В.П., Пашко П. В., Руссков В. А. Митне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – К.: Знання, 2004. – 403 с. 

4. Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. П. В. Пашка. – К.: 

Знання, 2008. – 651 с. 



5. Шершун А. А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів. – К.: 

Кондор, 2007. – 330 с. 

6. Недбайло П.Е. О юридических гарантиях правильного осуществле-ния 

советских правовых норм // Советское государство и право. – 1957. – № 

6. – С. 25-28.  

7. Шергин Е.П. Проблемы административно-деликтного права СССР // 

Советское государство и право. – 1964. – № 8-9. – С. 53-55.  

8. Адміністративне право України: Навч. посібник / Г.Г.Забарний, 

В.К.Шкарупа. – К.: Паливода А.В., 2005. – 368 с.  

9. Бахрах Д.Н., Кивалов С.В. Таможенное право России. – Єкатеринбург, 

1995. – 174 с.  

Линдент П. Международное публичное право / Общ. ред. и предисл. 

О.В. Иванова: Пер. с англ. – М.: Прогресс Универс,  

 


