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Кафедра економіки та фінансів підприємства створена в 1966 р. і до 1993 р. мала назву 

кафедра економіки торгівлі. З перших років існування стала однією з провідних кафедр 
Київського торговельно-економічного інституту. Згодом з її складу виокремилася кафедра 
управління торгівлею (нині - кафедра менеджменту) та кафедра організації торгівлі (нині -
кафедра маркетингу), а пізніше - кафедра зовнішньоекономічної діяльності (нині - кафедра 
міжнародної економіки). З 2012 року кафедра має назву економіки та фінансів підприємства.
Науковий та викладацький потенціал: професорсько-викладацький склад кафедри становить 
30 викладачів, з яких 26 мають науковий ступінь, у тому числі шість докторів наук, 
професорів. Завідувач кафедри: докт. екон. наук, професор Блакита Ганна Владиславівна.
Пріоритетні завдання кафедри: підготовка високопрофесійних фахівців в області економіки та 
фінансів підприємства, формування спеціальних поглиблених теоретичних знань, практичних 
навичок та вмінь у сфері економічної і фінансової діяльності та економічної безпеки 
підприємства; підготовка до успішного засвоєння програм вищих ступенів освіти (PhD), до 
викладацької діяльності, наукового консультування у бізнес-структурах.
Науковці кафедри мають значний обсяг навчально-методичних та наукових публікацій, у тому 
числі у виданнях, що входять до наукометричних баз даних. Викладачі кафедри залучаються
до участі в роботі журі ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та олімпіад зі
спеціальності «Економіка», Галузевих конкурсних комісіях ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів
студентських наукових робіт та випускних кваліфікаційних робіт. Викладачі кафедри в рамках 
Програми Еразмус+ «Навчальна (академічна) мобільність» викладали в бізнес-школі
«Ауденсія» (м. Нант, Франція), Університеті Гренобль Альпи. 
Провідні науковці кафедри беруть активну участь у законотворчій діяльності, у наукових та 
громадських радах, комісіях, програмах, є виконавцями науково-дослідних робіт.



«Міжнародниймаркетинг»
ступінь вищоїосвіти «бакалавр»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

«КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ»
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

Управляти – значить вести підприємство до 
його мети, витягуючи максимум можливостей

і наявних ресурсів
Анрі Файоль

Ви прагнете стати висококваліфікованим конкурентоспроможним фахівцем у сфері
фінасів?
Ви прагнете розвивати свої можливості та примножити знання?
Ви хочете бути успішним і затребуваним на ринку праці?
Тоді дана освітня програма для Вас!

Дана освітня програма для  тих хто прагне стати фахівцем здатним вирішувати 
дослідницькі й практичні завдання з використанням фінансових інструментів й алгоритму 
прийняття та забезпечення реалізації інвестиційно-фінансових рішень, забезпечити 
майбутній інтелектуальний розвиток та професійне зростання!



Економіка та безпека бізнесу
Фінансовий менеджмент
Фінансовий менеджмент(англомовна програма)

051 Економіка
Економіка бізнесу

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Економіка торгівлі

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

Корпоративні фінанси

051 Економіка

БАКАЛАВР

МАГІСТР

Навчання за спеціалізацією «Корпоративні фінанси» 
орієнтується на підготовку фахівців, які володіють сучасним 
економічним мисленням, теоретичними знаннями і 
прикладними навичками, які дозволяють розв’язувати складні 
економічні завдання  і проблеми, приймати відповідні аналітичні 
та управлінські рішення у сфері корпоративних фінансів, що 
передбачає проведення теоретико-прикладних досліджень із 
застосуванням інноваційних технологій та новітніх програмних 
продуктів.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА



Метою даної освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з 
корпоративних фінансів, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними 
знаннями і прикладними навичками з формування, розподілу та використання фінансів 
суб’єкта господарювання, здатних вирішувати дослідницькі й практичні завдання з 
використанням фінансових інструментів й алгоритму прийняття та забезпечення реалізації 
інвестиційно-фінансових рішень задля подальшого працевлаштування; підготовка до 
успішного засвоєння програм вищих ступенів освіти.
Навчання за освітньою програмою побудоване на концептуальних теоретичних засадах 
провідних наукових шкіл та узагальненні практичного досвіду у сфері фінансів, формує 
актуальні на ринку праці компетентності, які  забезпечують можливості розвитку 
професійної та наукової кар’єри. Відмінністю підготовки студентів спеціальності 
«Корпоративні фінанси» є вивчення актуальних професійно орієнтованих дисциплін у 
відповідності до затверджених авторських програм.
Випускник освітньої програми придатний до працевлаштування на посади аналітика з 

питань фінансово-економічної безпеки, фахівця з ефективності підприємництва, аналітика з 
інвестицій, аналітика з кредитування, економіста з фінансової роботи, оглядача з 
економічних питань,  фахівця з корпоративного управління, фахівця з управління активами, 
фахівця з фінансово-економічної безпеки, фахівця у фінансових установах, фахівця у органах 
державного управління та органах місцевого самоврядування, помічника керівника 
підприємства (установи, організації), помічника керівника іншого основного підрозділу, 
ведення власного бізнесу (приватне підприємництво).

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА



ДИСЦИПЛІНИ

«ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

Знання однієї мови дозволяє входити в 
коридор життя, знання двох мов –відкриває
вамвсі двері в 
цьому коридорі.

Франк Сміт
Мета дисципліни. Формування необхідного рівня знань та набуття практичних навичок спілкування 
іноземною мовою за професійним спрямуванням, читання та перекладу оригінальної іншомовної 
літератури з фаху, написання анотації/реферату. Програма курсу розрахована на досягнення РВМ В2.
Зміст. 
1 етап - формування базової іноземномовної компетентності в сфері економіки і бізнесу.
Теми загальноекономічного характеру:
Бізнес та комерційні організації. Організація та персонал. Продукт, ринок та ринкові відносини. Фінанси. 
Облік і аудит. Банки і банківська діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового спілкування.
2 етап - розвиток іноземномовної компетентності та практичних навичок володіння мовою фаху.
Будується на іншомовному фаховому матеріалі, але на більш широкій лексичній основі та з урахуванням 
вузькопрофесійного спрямування.
Теми: Основні економічні поняття. Мікроекономіка. Макроекономіка. Змішана економіка. Попит та 
пропозиція. Основи бізнесу. Форми організації бізнесу. Бізнес-план. Форми володіння бізнесу. Типи 
економічних систем. Система приватного підприємства. Ринкова економіка. Ринки. Маркетинг. 
Реклама. Менеджмент. Типи конкуренції. Гроші та валюта. Бухгалтерський облік. Оподаткування. 



ДИСЦИПЛІНИ

« ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

«Математика — це мова 

плюс роздуми...»

Р. Фейнман

Мета дисципліни. Володіння основами математичного апарату, необхідними для ефективного вивчення інших

дисциплін, що передбачені освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів; Знання та розуміння ролі

математичних методів у професійній діяльності; вміння розв’язувати практичні задачі та приймати відповідні

рішення.

Зміст. Матриці й операції над ними. Визначники, їх властивості. Системи лінійних рівнянь. Застосування методів

лінійної алгебри у задачах економіки. Векторна алгебра. Пряма на площині та у просторі. Границі числових

послідовностей та функцій. Функції однієї та багатьох змінних. Деякі функціональні залежності, що

використовуються в економіці. Поняття про виробничі функції. Прості і складні відсотки у фінансових

розрахунках. Диференціальне та інтегральне числення. Застосування похідних в економічних розрахунках.

Приклади застосування функцій багатьох змінних в задачах економіки. Диференціальні рівняння. Числові та

степеневі ряди. Використання диференціальних рівнянь у задачах економічної динаміки. Основні теореми теорії

ймовірностей. Випадкові події, величини та вектори. Функція та щільність розподілу ймовірностей. Основні

дискретні та неперервні розподіли. Числові характеристики випадкових величин та векторів. Приклади

застосування стандартних розподілів у типових задачах економічної діяльності. Закони великих чисел, центральна

гранична теорема. Основні поняття математичної статистики: вибіркові спостереження та вибіркові оцінки. Методи

параметричної та непараметричної оцінки параметрів. Методи перевірки статистичних гіпотез. Застосування

понять та методів математичної статистики до задач виробництва, планування, управління, ціноутворення.



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування  у  майбутніх  фахівців  необхідного рівня  інформаційної  та  
комп’ютерної  культури,  набуття  практичних навичок  використання  сучасних  інформаційних  
технологій  для розв’язання  різноманітних  економічних  задач.  Засвоєння  теоретичних засад  
економічної  інформатики  та  застосовуваних  у  цій  галузі  науки ключових понять.
Зміст. Загальні  відомості  про  інформацію,  iнформацiйнi системи  та обчислювальні  машини.  
Технології  хмарних  сховищ  та  обчислень. Основи інформаційної безпеки. Текстовий процесор 
MS Word. Основи роботи  у  середовищі  табличного  процесора  MS  Excel.  Створення, 
редагування та форматування електронних таблиць. Робота з функціями 
і  формулами.  Створення,  редагування  і  форматування  графіків  та діаграм.  Робота  з  базами  
даних  у  середовищі  MS  Excel.  Основи побудови  баз  даних.  Технологія  створення,  
редагування  та  керування таблицями  бази  даних  MS  Access.  Технологія  керування  даними  в 
таблицях бази даних MS Access. Технологія створення, редагування та використання  запитів  у  
базі  даних  MS  Access.  Технологія  створення, редагування та використання звітів у базі даних 
MS Access. 
.

« ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА»

Добре інформована людина

варта двох.

Французьке прислів'я



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування філософської культури мислення та пізнання 
навколишнього світу та самого себе, навичок застосування філософської 
методології.
Зміст. Філософія як універсальний тип знань. Онтологія. Філософське розуміння 
світу. Філософська антропологія. Філософія людини. Філософія свідомості. 
Гносеологія. Філософія пізнання. Діалектика – всезагальна теорія розвитку. 
Філософія суспільства. Філософія економіки. Філософія моралі. Філософія 
релігії. Філософія культури. Філософія цивілізації.
.

« ФІЛОСОФІЯ»

Філософія – мати всіх наук.

Марк Туллій Цицерон



ДИСЦИПЛІНИ

.

« ПРАВОЗНАВСТВО»

Незнання законів не звільняє від
відповідальності. 
Знання–часто.

Станіслав Єжи Лец

Мета дисципліни. Формулювання правової культури, що включає усвідомлення закону як

найвищого акту регулювання відносин між громадянами і державою.

Зміст. Основи теорії держави. Загальне поняття права. Норми права. Джерела права. Система

права. Реалізації права. Поняття законності і правопорядку. Правопорушення та юридична

відповідальність. Конституційне право – провідна галузь національного права України. Органи

державної влади і місцевого самоврядування. Поняття цивільного права. Суб’єкти цивільного

права. Цивільно-правові правочини. Представництво в цивільному праві. Зобов’язальне право.

Основи сімейного права України. Поняття, зміст, виникнення трудових правовідносин. Припинення

трудових правовідносин. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова

дисципліна, дисциплінарна та матеріальна відповідальність. Правове регулювання трудових спорів.

Адміністративна відповідальність та інші заходи адміністративного примусу. Загальне поняття

кримінального права та кримінальної відповідальності.



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Здобуття необхідного обсягу знань, умінь і навичок 
використання засобів фізичної культури та спорту для підтримання і зміцнення 
здоров’я нині та в майбутній трудовій діяльності
Зміст. Історія організації фізичної культури. Наукове обґрунтування фізичного 
виховання та спортивного тренування. Засади професійно-прикладної фізичної 
підготовки. Принципи здорового способу життя студентів. Організація 
лікарського контролю та самоконтролю у процесі фізичного виховання. 
Гігієнічні засади фізичної культури та спорту. Гімнастика. Атлетична гімнастика. 
Баскетбол. Волейбол. Плавання. Настільний теніс. Бадмінтон. Футбол. 
Аеробіка. Боді-фітнес. Загальна фізична підготовка. Групи фізичної реабілітації.

« ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА»

Фізична освіта дитини є базою для всього

іншого. Без правильного застосування гігієни в 

розвитку дитини, без правильно поставленої

фізкультури й спорту ми ніколи не одержимо 

здорового покоління. 

О.В. Луначарський



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування економічної культури мислення та пізнання економічних відносин суспільства, 
розуміння механізму функціонування національної економіки, навичок мікроекономічного дослідження поведінки та 
взаємодії окремих суб’єктів ринку; вміння вільно орієнтуватися в теоретичних закономірностях та особливості розвитку 
господарських систем загалом та в трансформаційній економіці України; розуміння основних закономірностей та 
принципів функціонування ринкової економіки; аналізувати мотивації та стратегії поведінки підприємства в умовах 
ринкового господарювання; розуміння специфіки перехідного періоду, проблем ринкової трансформації економіки 
України; усвідомлювати сучасні процеси глобалізації економічного життя людства.
Зміст. Підприємство в умовах ринкового господарювання. Попит та пропозиція. Теорія еластичності. Теорія граничних 
продуктів та мікроекономічна модель фірми. Витрати, їх природа та структура. Матриця ринкових структур. 
Формування попиту на економічні ресурси. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та громадські блага. 
Сутність процесу суспільного відтворення. Відтворення національного продукту і національного багатства. 
Вимірювання результатів макроекономічної діяльності. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Коливання сукупного 
попиту в моделях мультиплікатора. Національний ринок та його рівновага. Моделі макроекономічної рівноваги. 
Рівновага на ринку грошей. Інфляція та антиінфляційна політика. Зайнятість і безробіття. Державний борг і його вплив 
на національну економіку. Макроекономічна політика та економічне зростання у відкритій економіці.

« ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

Економічні факти завжди є  повторюваними 
вирішальними факторами,  основним сенсом 
історичного процесу 

Едуард Бернштейн 



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок, які 
торкаються функціонування та проблематики вітчизняного й зарубіжного фінансового (грошового) ринку, 
а саме, формування у них аналітичних навичок щодо оцінювання сучасних економічних процесів в житті 
суспільства, по яких необхідне викладення власного бачення, як-то: розуміння світових фінансових 
процесів, 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.
Зміст. Природа грошей та теорії грошей, Грошовий оборот і грошові потоки, Грошова система, Валютні 
відносини та валютні системи, Інфляція та грошові реформи, Сутність кредиту та кредитний механізм, 
Кредитна система, Банківська система та система спеціалізованих фінансово-кредитних установ, 
Фінансовий ринок, Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів, Фінансова система держави, 
Державні та місцеві фінанси, Податки та податкова система держави, Фінанси суб’єктів господарювання, 
Фінанси домогосподарств та населення, Фінанси страхування, Фінансова політика та фінансовий 
механізм, Міжнародні фінанси.

« ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

Не можна ганятися за грошима – треба йти їм 
назустріч.

Аристотель Онассис



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування історико-економічною мислення, пізнання розвитку вітчизняної 
економіки та економіки зарубіжних країн, формування у студентів комплексного уявлення про 
закономірності еволюційного розвитку економіки різних цивілізацій та розуміння тенденцій історичної 
еволюції економічної думки.
Зміст. Господарський розвиток у первісну добу, добу Середньовіччя і зародження капіталістичних 
відносин. Промислова революція у розвинених країнах Західної Європи та США. Господарство України в 
період капіталізму. Розвиток народного господарства країн Західної Європи, США, Японії та України у 
міжвоєнний період та після Другої світової війни. Розвиток народного господарства України (до 1990 
року). Сучасний етап реформування економіки в зарубіжних країнах. Економічна думка стародавнього 
світу та середньовіччя. Меркантилізм. Класична політична економія. Еволюція класичної політичної 
економії. Завершення класичної традиції. Історична школа та соціальний напрям у політичній економії. 
Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії. Плюралізм сучасних доктрин 
економічної науки. Генезис та еволюція кейнсіанства. Розвиток неокласичних ідей в XX столітті. 
Неолібералізм. Інституціоналізм. Основні напрями та видатні представники вітчизняної економічної 
думки (XІX – початок XXІ ст.).

« Історія економіки та економічної думки»

Економічні факти завжди є повторюваними 
вирішальними факторами, основним сенсом 
історичного процессу.

Едуард Бернштейн



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування (з позиції історичного досвіду) розуміння сутності історичних 
перетворень, що відбуваються в сучасній Україні, а також почуття патріотизму, історично науково 
обґрунтованої свідомості.
Зміст. Вступ. Давня історія України. Київська та Галицько-Волинська Русь. Українські землі у складі 
Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої. Козацька доба в історії українського народу. 
Гетьманщина. Українські землі під владою Російської імперії. Українські землі в складі Австро-
Угорської імперії. Україна у Першій світовій війні. Українська революція 1917 р. і діяльність 
Центральної Ради. Національно-визвольні сили 1918 – 1920-х рр. Гетьманат П. Скоропадського та 
Директорія Україна в умовах становлення радянської влади.
Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.). Післявоєнна відбудова і розвиток України в 
1945 − початку 1950-х років Лібералізація політичного життя та економічні перетворення в Україні 
1950-1970-х роках. Україна у період загострення кризи радянської системи. . Відродження 
Незалежності України. Україна на етапі розбудови незалежності (1994-2004 рр.). Україна на 
початку ХХІ ст. Україна в світових процесах.

« ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

Історія – свідок минулого, світло істини, жива 
пам'ять, вчитель життя, вісник старовини.

Марк Туллій Цицерон



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування системи знань про закономірності національного історико-
культурного процесу, про основні досягнення вітчизняної культури, засвоєння 
загальнолюдських та національних культурних цінностей, збагачення духовного світу, 
формування моральних і естетичних потреб та здатності зберігати і охороняти культурні 
здобутки України.
Зміст. Витоки української культури. Культура Київської Русі (ІХ – XIV ст.). Високе 
середньовіччя у розвитку української культури (ХІV – перша пол. ХVІІ ст.). Розвиток 
романського стилю, Готики та Ренесансу в українській культурі. Українська культура доби 
бароко (друга пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.). Культурні процеси доби становлення української 
модерної нації (ХІХ ст.). Романтична та реалістична традиції та їх особливості в українській 
культурі. Модерні культурні явища (1890-1921 рр.). Український авангард. Культуротворчі
процеси в Україні (1922-1991 рр.). Культурні трансформації в незалежній Україні.

« ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»

Історія –це відлуння минулого в майбутньому.

Віктор Гюго



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Розуміння значення національного культурного 
надбання слугує вагомим підґрунтям для формування національної 
свідомості майбутніх спеціалістів, становлення патріотично налаштованих 
громадян держави.
Зміст. Культурна спадщина України: зміст, засади та принципи 
збереження. Археологічні пам’ятки культурної спадщини України. 
Церковно-монастирська спадщина України. Фортеці та замки  України. 
Міста та історико-архітектурна спадщина України. Природна та 
етнокультурна спадщина України. Визначні пам’ятні місця та меморіали 
України. Музеї та колекції  України.

« КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ»

Культура — це не кількість прочитаних книг, а 

кількість понятих.

Фазіль Іскандер



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування системи знань про світовий 
культурний процес, засвоєння загальнолюдських культурних 
цінностей, формування її моральних і естетичних потреб.
Зміст. Виникнення культури та мистецтва в первісному суспільстві. . 
Культура і мистецтво Стародавнього Світу. Антична культура та 
мистецтво. Арабська  культура та мистецтво. Середньовічна культура. 
Культура та мистецтво доби Відродження. Західноєвропейська 
культура та мистецтво XVII-XVIII ст. Західноєвропейська культура та 
мистецтво XIX ст. Провідні тенденції та особливості розвитку культури 
XX – початку XXI століття.

« СВІТОВА КУЛЬТУРА»

Культура – це приблизно все те робимо ми і
чого не роблять мавпи.

Лорд Раглан



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Підвищення рівня комунікативної культури у сфері професійного 
спілкування в його усній і писемній формах; вироблення навичок практичного 
володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності, зумовленої професійними 
потребами.
Зміст. Українська мова  національна мова українського народу, державна мова 
України. Культура ділового мовлення. Мова професійного спілкування як 
функціональний різновид української літературної мови. Лексика і фразеологія 
української мови в професійному спілкуванні. Ділові папери як засіб писемної 
професійної комунікації. Ділова кореспонденція. Етикет службового листування. 
Українська термінологія в професійному спілкуванні. Проблеми перекладу і 
редагування наукових текстів. Усне ділове спілкування. Риторика і мистецтво 
презентації.

« Українська мова за професійним спрямуванням»

Таємний вівтар людини, глибини його 
душі, насамперед, в його мові.

Жюль Мішле



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування теоретичних знань і набуття практичних навичок 
самостійного вирішення питань, пов’язаних з оцінкою місця та ролі фінансів у 
структурі ринкових відносин, реалізації державної політики, ефективного 
економічного та соціального розвитку, а також у сфері забезпечення 
підприємницької діяльності, управління державними активами, розвитку 
міжнародних операцій тощо.
Зміст. Сутність та призначення фінансів. Генезис і еволюція фінансів. Фінансова 
наука, її становлення та розвиток. Фінансова система. Державні доходи. Державні 
видатки. Бюджет та бюджетна система. Податки та податкова система. Державні 
цільові фонди. Державний кредит та державний борг. Місцеві фінанси. Фінанси 
підприємств, організацій та установ. Фінанси домогосподарств. Фінансовий ринок. 
Страхування та страховий ринок. Фінансова безпека держави. Міжнародні фінанси. 
Фінанси зарубіжних країн.

« ФІНАНСИ»

Життя — це гра, а гроші — спосіб вести облік.

Тед Тёрнер



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування теоретичних знань та практичних навичок 
статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, 
оволодіння методами статистичного аналізу. Формування вмінь: проводити 
статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, будувати 
статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності та тенденції розвитку 
досліджуваних явищ.
Зміст. Методологічні засади статистики. Організація статистики в  Україні. 
Статистичні спостереження. Зведення та групування статистичних даних. 
Узагальнюючі статистичні показники та загальні принципи їх застосування: 
абсолютні і відносні величини; середні величини. Варіаційні ряди розподілу. 
Ряди динаміки. Індексний метод. Вибірковий метод. Статистичні методи 
вимірювання взаємозв’язків.

«СТАТИСТИКА»

Якщо факти – річ уперта, то статистика –
річ більш гнучка.

Марк Твен



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування у студентів системи знань, вмінь та навичок у галузі 
побудови та використання економіко-математичних моделей, що є інструментами 
оцінки, аналізу та прогнозування складних соціально-економічних систем, які 
функціонують в умовах високого рівня невизначеності та ризику ринкової 
економіки. 
Зміст. Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Задачі лінійного програмування 
та методи їх розв’язання. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей 
оптимізаційних задач. Транспортна задача. Цілочислове програмування. Нелінійні 
оптимізаційні моделі соціально-економічних систем. Аналіз та управління ризиком в 
економіці на базі концепції теорії ігор. Кількісне оцінювання ступеня ризику. Парна 
лінійна регресія, лінійні моделі множинної регресії. Узагальнені економетричні
моделі. Економетричні моделі динаміки.

« Економіко-математичне моделювання»

Цифри не керують світом, але вони 
показують, як управляється світ.

І. Гете



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Виховання культурно розвинутого студентства, 
розкриття сутності законів краси і гармонії, щоб майбутні фахівці не 
мислили стереотипами, а могли гідно спілкуватися на мистецькі теми, 
сформували розуміння якості та відчуття довершеності, отримали 
мотивацію до поглиблення знань і професійних якостей.
Зміст. Проблемне поле естетики як науки та навчальної дисципліни. 
Історія становлення та розвитку естетичної думки. Основні естетичні 
категорії. Естетична свідомість та її структура. Естетика літератури. 
Мистецтво як засіб естетичного розвитку. Естетика в житті людини і 
суспільства.

« ЕСТЕТИКА»

Естетика- це наука про прекрасне,естетичний 
смак – це вміння відчувати прекрасне.

О. Уальд



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. У результаті вивчення дисципліни «Національні інтереси в світовій геополітиці та 
геоекономіці»   у студентів повинно бути сформовано розуміння національних інтересів держав у різних 
регіонах світу в умовах глобалізації й регіоналізму; механізмів реалізації геополітичних та геоекономічних
інтересів; основних термінів, які вживаються при аналізі геополітичних та геоекономічних інтересів у світовій 
політиці.
Зміст. Предмет, об’єкт та завдання курсу «Національні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці”. 
Методологічна основа курсу. Періодизація і структура курсу.  Основні наукові ґеополітичні категорії і поняття. 
Ґеополітичне положення країни: сутність, властивості, значення. Історіографія до курсу «Національні інтереси в 
світовій геополітиці та геоекономіці». Концептуальні засади формування геополітичних інтересів держав. 
Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав Європейського Союзу. Геополітичні та 
геоекономічні інтереси в зовнішній політиці Російської Федерації. Геополітичні та геоекономічні інтереси в 
зовнішній політиці України. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав Південного Кавказу. 
Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав Центральної Азії. Геополітичні та геоекономічні
інтереси в зовнішній політиці держав Східної, Південно-Східної та Південної Азії. Геополітичні та геоекономічні
інтереси у відносинах близькосхідних держав. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці 
держав Латинської Америки, США і Канади. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав 
Африки. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці Австралії та Нової Зеландії.

«НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ  В СВІТОВІЙ ГЕОПОЛІТИЦІ ТА 

ГЕОЕКОНОМІЦІ »
»Хоч би яка була ідеологія в даній країні, її 

національні інтереси незмінні.

Франклін Рузвельт



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування у студентів системного, цілісного уявлення 
про основні закони ораторського мистецтва як науки, спрямованої на 
розвиток інтелекту та культури мовлення майбутнього фахівця.
Зміст. Ораторське мистецтво як навчальна дисципліна. Теорія мовлення –
методологічна основа ораторського мистецтва. Красномовство. Основи 
ораторської майстерності. Оратор і аудиторія. Основні правила та вимоги 
підготовки оратора до публічного 
виступу. Основи техніки мовлення. Фігури мовлення в ораторському 
мистецтві.

« ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО»

Оратором не можна бути час- від-
часу,оратор це стиль життя і відношення до 
себе.

Роман Кушнір



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. У результаті вивчення дисципліни студент має знати: актуальність, головні проблеми 
та завдання психології на сучасному етапі; основні закономірності функціонування та властивості 
психічних пізнавальних процесів, станів, утворень емоційно-вольової сфери та індивідуальних 
властивостей особистості; психологічні особливості спілкування , міжособистісних взаємин у сім’ї , 
стосунків у колективі.
уміти: аналізувати індивідуально-психологічні особливості членів організацій; враховувати основні 
психічні, соціально-психологічні та психофізіологічні прояви особистості в професійній та повсякденній 
взаємодії; здійснювати аналіз особливостей і умов професійної діяльності та враховувати їх вплив на 
функціональний стан і працездатність фахівця; формувати психологічні умови психічного і фізичного 
здоров’я; усвідомлювати та регулювати свою психічну сферу.
Зміст. Основні поняття та категорії психологічної науки і практики. Когнітивна сфера особистості – нижчі 
психічні пізнавальні процеси. Психічні утворення, властивості та емоційно - вольова сфера особистості. 
Психологічна характеристика темпераменту та характеру. Особистість в соціальній сфері. Психологія 
особистості та соціально-психологічні феномени особистості в групі. Вікові особливості формування 
самосвідомості. Психологія професійної діяльності. Психологічні умови сімейного благополуччя. 

Психологічні умови психічного і фізичного здоров’я.

« ПСИХОЛОГІЯ»

Лише в людях здатна пізнати
себе людина.

І. Гете 



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Вивчення психологічних закономірностей управлінської 
діяльності, знання сукупності психічних явищ і відносин в організації, що 
виникають в процесі управління та оволодіння компетентностями щодо їх 
регуляції.
Зміст. Теоретико-методологічні основи психології управління. Структура, 
функції та методи психології управління. Особистість в психології управління. 
Психологія управлінського спілкування. Ефективне управління організаційними 
структурами. Психологічна готовність керівника до управління. Психологічні 
основи прийняття управлінських рішень керівниками. Психологія стилів та 
типів керівництва. Психологія конфліктів в управлінні та шляхи їх розв'язання. 

« ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ»

Ім’я людини- найсолодший і найважливіший для 
нього звук будь-якою мовою

Дейл Карнегі



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування розуміння та усвідомлення сутності релігійних 
течій та проблем сучасного релігійного життя.
Зміст. Релігія як феномен духовної культури. Ранні форми релігії. Національні 
релігії світу. Походження та сутність християнства. Православ’я. Католицизм. 
Протестантизм. Буддизм, іслам. Нетрадиційні релігії та культи. Релігійне життя 
сучасної України. Біблія як священна книга і як культурно-історичний феномен.

« РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

Релігія –це переконання:все, що відбувається з нами 
надзвичайно важливо. 
І саме тому вона буде
існувати завжди.

Чезаре Павезе



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Набуття студентами знань щодо теоретичних положень та 
методологічних засад регулювання сукупності економічних відносин, які 
виникають в суспільстві та направлені на забезпечення повної зайнятості, 
соціальної справедливості та соціального прогресу.
Зміст. Концептуальні основи соціальної економіки. Соціальна політика 
держави. Соціально-трудові відносини зайнятості. Людський капітал у 
соціально-орієнтованій економіці. Політика доходів населення та заробітної 
плати у соціально-орієнтованій економіці. Соціальне страхування та 
партнерство. Соціальне підприємництво. Економіка соціальної сфери. 
Соціальна безпека. Моніторинг соціальної сфери.

« СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

Йти вперед- значить втратити душевний 
спокій, залишитися на місці- значить загубити 
себе.

С. Керкерос



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Оволодіння основами математичного апарату сучасних методів 
кількісного фінансового аналізу для виконання різних фінансово-економічних розрахунків 
при розв’язуванні конкретних задач, що дозволить ефективно здійснювати інвестиційну 
діяльність і керувати фінансами.
Зміст. Прості проценти. Дисконтування за простими процентами. Короткострокові боргові 
зобов’язання. Застосування простих процентів у споживчому кредиті. Складні проценти та 
їх застосування у фінансовій практиці. Дисконтування за складними процентами. 
Еквівалентність відсоткових  ставок  і фінансових  зобов’язань. Врахування інфляції у  
фінансових розрахунках. Рівняння еквівалентності. Прості фінансові ренти. Загальні 
фінансові ренти. Викупні фонди і амортизація. Інвестиції в цінні папери. Ринок цінних 
паперів.

« ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА»

Числа — це невід’ємне знаряддя сучасної 
цивілізації, 
що використовується для 
впорядкування сфери її діяльності.

Ф. Дейвіс



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Вільне орієнтування у типах грошових систем; вміння аналізувати 
етапи розвитку та специфічні особливості національних грошових, фінансових та 
кредитних систем; навички розрізняти типи фінансових та кредитних систем, 
фінансових та кредитних установ; вміння орієнтуватися в національних особливостях 
регулювання грошово-кредитної сфери; вміння робити висновки щодо можливостей 
застосування в Україні окремих елементів грошово-кредитної політики.
Зміст. Сутність та основні типи фінансово-кредитних систем. Еволюція та сучасний 
стан фінансово-кредитної системи США. Особливості фінансово-кредитної системи 
Європейського союзу. Фінансово-кредитна система Великобританії. Фінансово-
кредитна система Німеччини. Фінансово-кредитна система Франції. Фінансово-
кредитна система Японії. Закономірності становлення та розвитку фінансово-
кредитних систем постсоціалістичних країн та країн, що розвиваються.

« ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ СИСТЕМИ 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

Не можна ганятися за грошима – треба йти їм 
назустріч.

Аристотель Онассис



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань 
виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести 
до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання. Здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень. Вміння
обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації 
їхніх наслідків. Вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації 
їх наслідків. Формування вмінь створення безпечних умов праці для збереження здоров’я та працездатності під час трудової діяльності. Знання 
шкідливих і небезпечних факторів виробничої діяльності та заходів і засобів захисту від їх впливу на працівників. Організація практичної роботи 
на виробництві з урахуванням вимог, що забезпечують виконання законодавчих положень і вимог нормативної документації, безпеку
технологічних процесів, безпеку експлуатації устаткування, пожежну профілактику.
Зміст. Наукові основи безпеки життєдіяльності. Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини. Середовище життєдіяльності людини.
Природні загрози, характер їхніх проявів та вплив на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія 
аварій на потенційно-небезпечних об’єктах. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. 
Безпека харчових продуктів. Цивільний захист України – основа безпеки у надзвичайних ситуаціях. Оцінка обстановки та захист населення і 
територій від надзвичайних ситуацій. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.
Організаційні основи та координація робіт з охорони праці. Система управління охороною праці згідно OHSAS 18001,18002 та настановою МОП-
СУОП-2001(ILO-OSH 2001). Виробничий травматизм та професійні захворювання. Оцінка ризиків на робочому місці. Аналітична оцінка умов 
праці на робочому місці. Загальні питання гігієни, фізіології праці та виробничої санітарії. Повітря робочої зони. Параметри мікроклімату на 
робочих місцях. Освітлення. Вібрація. Шум. Виробничі випромінювання. Організаційно-технічні заходи і засоби безпеки. Аналітична оцінка умов 
праці. Атестація робочих місць. Електробезпека. Основні поняття та значення пожежної безпеки. Системи попередження пожеж та пожежного 
захисту.

« БЕЗПЕКА ЖИТТЯ»

Почуття страху та почуття небезпеки 
належать до різних сфер. Перше – до сфери 
інстинктів, друге- до сфери розуму.

І. Шевельов



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування теоретичних знань та практичних навичок з 
функціонування бюджетної системи, бюджетних відносин, характеру їх впливу 
на суспільство.
Зміст. Бюджетна система та її принципи. Сутність та значення державного 
бюджету. Бюджетна політика та бюджетний механізм. Бюджетний процес та 
його учасники. Система доходів державного бюджету. Система видатків 
державного бюджету. Формування  місцевих бюджетів. Міжбюджетні 
відносини. Видатки на соціальний захист населення і соціальну сферу. Видатки 
бюджету на економічну діяльність держави, науку, оборону та управління. 
Виконання Державного бюджету України.

« БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»

Страх уникнути помилку втягує в іншу

Горацій



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Надання студентам знань щодо теоретико-методичних та 
організаційно-правових засад функціонування банківської системи та її ролі у 
економічному розвитку країни.
Зміст. Сутність банку та банківської діяльності. Теоретичні засади організації 
банківської системи. Центральний банк у банківській системі. Організація 
діяльності та управління банком. Банки на ринку банківських послуг. Ризики у 
банківській діяльності. Банківська система в умовах глобалізації. Стабільність 
банківської системи. Державне регулювання банківських системи.

« БАНКІВСЬКА СИСТЕМА»

Готовність до ризику – душа 
комерції,обережність – душа банківської 
справи.

Уолтер Баджот



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Ознайомлення з основними поняттями дипломатичного 
протоколу, етикету і церемоніалу, а також сукупністю специфічних норм, правил і 
умовностей здійснення дипломатичних взаємодій між офіційними представниками 
держав і міжнародних організацій та в міжнародній підприємницькій діяльності.
Зміст. Дипломатичний протокол та етикет як засіб реалізації міжнародної 
діяльності; основні норми і традиції дипломатичного протоколу в діяльності 
дипломатичних представників; міжнародна ввічливість держав; протокольні 
аспекти проведення заходів; методи і засоби дипломатичної комунікації; 
дипломатичні прийоми; діловий етикет як складова іміджу дипломата як 
держслужбовця; правила поведінки поза службою; дипломатичний протокол та 
національні особливості етикету країн світу.

« ДИПЛОМАТИЧНИЙ ТА ДІЛОВИЙ 
ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ»

Дипломатія- це спосіб робити і говорити 
найприємніші речі найприємнішим способом

Айзек Голдберг



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Оволодіння знаннями етичних норм професійної 
діяльності та навичками їх використання.
Зміст. Етика бізнесу як навчальна дисципліна. Інтегрування ділової 
етики в сучасне бізнес-середовище. Корпоративне управління як засіб 
етичного регулювання взаємовідносин в колективі. Етичні основи 
ділових відносин у бізнесі. Діловий етикет як засіб організації 
професійної взаємодії. Стиль і манери ділової людини. Етичні 
стандарти організації і проведення ділових комунікативних заходів. 
Етика у міжнародних ділових стосунках.

« ЕТИКА БІЗНЕСУ»

Етика є філософія доброї волі, а не тільки 
добрих дій.

Іммануїл Кант



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Набуття студентами наступних навичок: оволодіння навичками 
моделювання та прогнозування економічних явищ, процесів, об’єктів, систем; вміння 
аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між змінними при вивченні конкретних 
економічних ситуацій; вміння здійснювати перехід від якісного аналізу до кількісного; 
вміння досліджувати динаміку процесів, проводити повний аналіз моделі, перевіряти 
статистичні гіпотези, робити  висновки, надавати економічну інтерпретацію результату; 
вміння здійснювати аналіз особливих випадків у багатофакторному моделюванні, 
досліджувати моделі розподіленого лагу, конструювати економетричні моделі на основі 
систем одночасних структурних рівнянь.
Зміст. Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ і 
процесів. Моделі парної регресії та їх дослідження. Загальна лінійна економетрична
модель. Мультиколінеарність. Гетероскедастичність та її наслідки. Автокореляція в 
моделях динаміки. Моделі розподіленого лагу. Економетричні симультативні моделі.

«ЕКОНОМЕТРІЯ»

Будь- яка точна наука 
ґрунтується на приблизності.

Бертран Рассел



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування і вдосконалення логічної культури 
мислення студентів, розвиток у них абстрактного і критичного 
мислення, формування логічного мислення як засобу пізнання 
навколишнього світу та самого себе, регулювання інтелектуальної 
діяльності.
Зміст. Логіка як наука та її значення. Поняття як форма мислення. 
Судження та відношення між ними. Запитання і відповіді. Закони 
формальної логіки. Умовивід. Логіка наукового пізнання. Логічні 
основи доведення та спростування.

«ЛОГІКА»

Заговори, щоб я тебе побачив

Сократ



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування цілісної, логічної, послідовної системи знань про 
політику як суспільне явище і соціальний феномен.
Зміст. Політика та наука про політику. Основні етапи розвитку політичної думки. 
Політична влада як інструмент політики. Ресурси і види влади. Сутність, специфічні 
ознаки та особливості політичної влади. Політична еліта і політичне лідерство. 
Політична система суспільства. Політичний режим як механізм функціонування 
політичної системи суспільства. Держава як політичний інститут. Політичні партії, 
громадсько-політичні об’єднання та рухи. Політична культура та політичні ідеології. 
Політичні процеси. Політичні конфлікти: сутність, типологія, функції та шляхи їх 
розв‘язання. Вибори і стадії виборчого процесу. Світовий політичний процес і 
міжнародна політика. Україна у системі міжнародних політичних відносин та її місце 
у сучасному геополітичному просторі.

« ПОЛІТОЛОГІЯ»

Ви можете не займатися політикою, 
все одно політика займається вами.

Ш. Монталамбер



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування цілісної, логічної, послідовної системи знань про 
феномен соціального лідерства як базового елементу групової організації, набуття 
навичок визначати рольові функції і типологічні характеристики лідерства, управління 
соціальними конфліктами в команді.
Зміст. Сутність соціального лідерства в організації. Влада в організаціях. Джерела 
влади. Тактика і стратегія ефективного застосування влади. Динаміка влади: як 
втрачається влада, як змінюються організації. Рольові функції і типологічні 
характеристики лідерства. Політичний лідер: суть і типологія. Соціально-
психологічний портрет лідера. Авторитарні політичні лідери. Демократичні політичні 
лідери. Особистісний ресурс та основні компетенції в реалізації лідерської позиції. 
Командоутворення як ключова задача лідерів-керівників. Соціальні конфлікти в 
команді і управління ними. Проблеми формування політичних лідерів.

«СОЦІАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО»

Щоб бути лідером, не обов'язково
мати титул.

Марк Санборн



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Засвоєння студентами системи соціологічних знань і на цій основі 
глибокого самостійного та критичного розуміння студентами  соціального життя сучасної 
України.
Зміст. Соціологія як соціальна методологія та соціальна практика. Суспільство як соціально 
організована система. Соціальна теорія особистості. Соціальні спільноти та соціальні 
інститути. Соціальна взаємодія та соціальні процеси. Соціальні зміни в глобальному світі. 
Методологія соціального пізнання. Соціально-економічна антропологія. Соціально-
економічні моделі суспільства. Соціологія праці та виробництва. Соціологія споживання. 
Соціологія фінансів: національний та глобальний рівні. Соціологія соціального передбачення 
та прогнозування. Соціологія підприємництва. Соціологія міжнародних економічних 
відносин. Соціологія засобів масової інформації. Соціологія реклами. Соціологія права. 
Соціологія менеджменту. Соціологія маркетингу. Методологія та методика соціологічних 
досліджень. Організація і техніка проведення соціологічних досліджень.

«СОЦІОЛОГІЯ»

Вивчаючи людей, можна дуже багато 
дізнатися про суспільство, 
вивчаючи суспільство, 
не можна вивчити людину.

А. Ренд



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Засвоєння основних понять теорії ймовірностей і математичної статистики та принципів побудови математико-
статистичної моделі стохастичного експерименту, тобто досліджуваного процесу або явища за даними спостережень. Вміння 
обчислювати ймовірності подій, користуючись різними підходами та стандартними формулами, згідно з аксіоматичним підходом 
до побудови ймовірнісного простору. Знання основних дискретних та неперервних розподілів та їх числових характеристик. 
Вміння будувати точкові та інтервальні оцінки невідомих параметрів в задачах параметричної та непараметричної статистики та 
здійснювати перевірку статистичних гіпотез з подальшим інтерпретуванням отриманих результатів. Оволодіння навичками 
використання пакетів прикладних статистичних програм, зокрема модулем «Аналіз даних» в середовищі MS EXCEL при обчисленні 
як описових статистик та і при проведенні дисперсійного, кореляційного та лінійного регресійного аналізу.
Зміст. Основні поняття теорії ймовірностей. Класичне означення ймовірностей та елементи комбінаторного аналізу. Статистичне 
та геометричне означення ймовірностей. Умовна ймовірність та поняття про незалежність подій. Формули повної ймовірності та 
Байєсса. Модель повторних випробувань схеми Бернуллі. Теореми Мавра-Лапласа та Пуассона. Дискретні випадкові величини, їх 
закони розподілу та числові характеристики. Неперервні та абсолютно неперервні випадкові величини. Функція та щільність 
розподілу ймовірностей. Числові характеристики. Найважливіші абсолютно неперервні параметричні розподіли, їх властивості та 
числові характеристики. Випадкові вектори та закони їх розподілів: сумісні, маргінальні, умовні. Системи незалежних випадкових 
величин. Умовні та маргинальні числові характеристики. Закони великих чисел та центральна гранична теорема. Основні поняття 
математичної статистики: вибіркові спостереження та вибіркові оцінки. Методи параметричної та непараметричної оцінки 
параметрів. Методи перевірки статистичних гіпотез. Елементи непараметричного, дисперсійного та регресійного аналізу даних 
спостережень. Поняття про факторний та кластерний аналіз.

«ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА 
МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА»

Ми зважуємо ймовірність і обираємо 
найвирогіднішу. Це наукове використання уяви

Артур Конан Дойл



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування системи теоретичних знань та набуття 
практичних навичок щодо концептуальних засад забезпечення фінансової 
безпеки держави.
Зміст. Місце та роль фінансової безпеки в системі економічної безпеки 
держави. Складові фінансової безпеки держави. Загрози фінансовій безпеці 
держави, їх зміст та класифікація Сутність та класифікація індикаторів 
фінансової безпеки. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки 
держави. Концепція фінансової безпеки держави. 

«ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ»

Не грайте в ігри, яких ви не розумієте, навіть

якщо ви бачите як безліч людей заробляють на 

цьому гроші.

”

Тоні Шей



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо 
формування та реалізації фінансової політики  із застосуванням сучасних теоретичних 
концепцій, чинного законодавства України та кращого зарубіжного досвіду.
Зміст. Функції сучасної держави та їхнє фінансове забезпечення. Сфера державних 
фінансів як складова національної економіки. Фінансова політика держави та її складові. 
Фінансова політика України на сучасному етапі, її основні напрями. Фінансове планування. 
Зведений фінансовий баланс держави. Управління фінансами. Функції законодавчих 
(представницьких) і виконавчих органів державної влади та управління формування і 
реалізації фінансової політики. Правове регулювання фінансових відносин. Державна 
регіональна фінансова політика та фінансове вирівнювання. Особливості бюджетного 
регулювання в Україні. Теорія та практика управління державними фінансами в зарубіжних 
країнах.

«ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА»

Ніколи не забувайте, що у вас є лише одна 
можливість створити перше враження — для 
інвесторів, для покупців, для PR і для 
маркетингу.

Наталі Массне



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про 
базові поняття щодо господарської діяльності підприємства, змісту окремих напрямів цієї діяльності, системи 
показників, що характеризують економічні  ресурси та результати господарсько-фінансової діяльності 
підприємства, теоретико-методологічні основи  оцінки ефективності використання та розвитку ресурсного 
потенціалу, формування конкурентоспроможності, фінансової стабільності та економічної безпеки  підприємства.
Зміст. Підприємство як суб‘єкт господарювання, основні напрямки його господарсько-фінансової діяльності. 
Методологічні та методичні засади планування діяльності підприємства. Формування програми виробництва 
продукції та її реалізації, визначення виробничої потужності підприємства. Складові ресурсного потенціалу 
підприємства та шляхи його ефективного використання. Трудові ресурси підприємства, системи матеріального 
стимулювання; методичні підходи до їх аналізу та планування. Майнові ресурси (активів) підприємства, методичні 
підходи до аналізу та планування оборотних, необоротних активів підприємства.  Економічна сутність та механізм   
формування витрат, доходів, прибутків. Аналіз та планування економічних результатів господарсько-фінансової 
діяльності підприємства. Оцінка ефективності господарської діяльності та пошук шляхів її підвищення. 
Конкурентоспроможність підприємства та механізм її визначення. Сучасні моделі розвитку підприємства, 
запобігання кризовим явищам та банкрутства. Економічна безпека підприємства та шляхи її забезпечення.

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Економіка є мистецтвом
задовольняти безмежні потреби за
допомогою обмежених ресурсів.

Лоренс Пітер



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Теоретична та практична підготовка для розв’язання конкретних 
завдань з бухгалтерського обліку і формування інформаційної бази з управління 
підприємницькою діяльністю в умовах ринку, здобуття знань і формування навичок 
документального оформлення господарських операцій, ведення синтетичного та аналі-
тичного обліку, з узагальнення даних бухгалтерського обліку.
Зміст. Сутність бухгалтерського обліку та його функції. Регулювання бухгалтерського обліку 
в Україні. Активи, власний капітал та зобов’язання як об’єкти бухгалтерського обліку. 
Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку. 
Метод бухгалтерського обліку. Баланс (звіт про фінансовий стан), його зміст та структура. 
Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис. Документація як елемент методу 
бухгалтерського обліку. Інвентаризація, оцінка і калькуляція як елементи методу 
бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік основних господарських процесів. Основи 
організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

Бухгалтерія – тріумф
математики над розумом.

В. Борисов



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та 
системи спеціальних знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних основ 
системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього 
середовища організації та прийняття адекватних управлінських рішень.
Зміст. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Організація як об’єкт 
управління. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Функції менеджменту та 
процес управління. Планування як загальна функція менеджменту. Організування як 
загальна функція менеджменту. Мотивування як загальна функція менеджменту. 
Контролювання як загальна функція менеджменту. Регулювання як загальна функція 
менеджменту. Методи менеджменту. Управлінські рішення. Інформація та комунікації в 
менеджменті. Керівництво та лідерство. Організація праці менеджера. Відповідальність та 
етика в менеджменті. Культура організації та менеджменту. Результативність та 
ефективність менеджменту.

«МЕНЕДЖМЕНТ»

Менеджмент –це особливий вид діяльності, що 
перетворює неорганізований натовп 
в ефективну, цілеспрямовану і продуктивну группу.

Пітер Ф. Друкер



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Оволодіння методиками проведення роз-рахунково-
касових, кредитних, депозитних та інших банківських операцій; оволодіння 
вміннями та навичками виконання конкретної роботи, що пов’язана з 
основними напрямами банківської діяльності.
Зміст. Загальна характеристика активних та пасивних операцій банку. Ресурси 
банку та порядок їх формування. Розрахункові операції банку. Касові операції 
банку. Кредитні операції банку. Факторингові операції банку. Лізингові операції 
банку. Операції банку з цінними паперами.

«БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»

Допомагай людям! 
Не за гроші, від чистого серця! 

Джон Девісон Рокфеллер



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: поняття, предмет та основні 
принципи корпоративного права, основні джерела корпоративного права в Україні, сутність основних 
інститутів корпоративного права, порядок створення корпорацій, корпоративного управління комерційними 
юридичними особами та їх припинення, майнові права та обов’язки учасників корпоративних відносин та 
засади їх правового регулювання, визначення порядку управління корпоративними правами учасниками 
(власниками корпоративних прав, в тому числі публічними утворення). Студенти повинні вміти визначити: 
правовий статус учасників корпоративних відносин, їх прав та обов’язків, порядок формування органів 
управління підприємств, господарських товариств (виконавчі органи, наглядова рада, ревізійна комісія), 
способи захисту прав і законних інтересів суб'єктів корпоративних відносин, особливості корпоративного 
управління різними видами комерційних організацій.
Зміст. Поняття і ознаки корпоративного права. Система корпоративного права та характеристика його 
основних інститутів (складових). Джерела корпоративного права. Суб’єкти корпоративних відносин та їх 
види. Способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб’єктів корпоративних відносин. Система 
державних органів, що здійснюють захист корпоративних прав фізичних та юридичних осіб, територіальних 
громад та держави.

«КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»

Суддя—це говірливий закон, а закон—це німий 
суддя

Цицерон



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Набуття теоретичних знань та практичних навичок у сфері 
мобілізації та розподілу міжнародних фінансових ресурсів.
Зміст. Сутність та призначення міжнародних фінансів. Валютна система як 
інструмент розвитку міжнародних фінансів. Міжнародні фінансові потоки. Роль 
вільних економічних зон у системі міжнародних фінансів. Міжнародний 
фінансовий ринок. Фінансовий моніторинг міжнародних фінансових потоків. 
Фінансова система Європейського союзу. Міжнародні фінансові інститути. 
Платіжний баланс у системі фінансової безпеки країни.

«МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ»

Гірше податків може бути тільки одне: коли 

нема з чого платити податки. 

Томас Дьюар



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування теоретичних знань та практичних навичок з 
основних положень теорії та практики страхування фізичних та юридичних 
осіб, розвиток економічного мислення та страхової культури.
Зміст. Сутність, принципи та роль страхування. Класифікація страхування. 
Страхові ризики та їх оцінка. Страховий ринок та його характеристика. Страхова 
організація. Державне регулювання страхової діяльності. Особисте 
страхування. Майнове страхування. Страхування відповідальності. 
Перестрахування та співстрахування. Доходи, витрати та прибуток страховика. 
Фінансова надійність страховика.

«СТРАХУВАННЯ»

Цілковитий спокій може дати людині тільки 

страховий поліс.

Евген Петров



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування теоретичних знань та набуття практичних 
навичок з основ виявлення попиту та формування пропозиції фінансових 
послуг у відповідності до законодавства України.
Зміст. Сутність та технологія надання фінансових послуг, зокрема: платіжних, 
депозитних, кредитних, гарантійних послуг, послуг з банківськими металами та 
іноземною валютою, послуг з фінансування будівництва, послуг окремих 
фінансових посередників – кредитних спілок, ломбардів, операторів 
державних лотерей, недержавних пенсійних фондів, неприбуткового 
фінансового посередництва, а також взаємодія суб’єктів таких послуг на 
фінансовому ринку.

«ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ»

Краще маленький долар, ніж велике спасибі. 

Михайло Жванецький



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Здобуття знань з питань функціонування фінансової 
системи держави.
Зміст. Сутність та функції фінансів. Фінансова система України. Фінанси 
суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій. Податкова 
система держави. Фінанси населення. Бюджет і бюджетна система 
держави. Державні доходи. Державні видатки. Державний кредит. 
Фінансовий ринок. Фінансова політика та фінансовий механізм. 
Міжнародні фінанси.

«ФІНАНСОВЕ ПРАВО»

Немає такого закону, який би задовольняв усіх.

Катон Старший



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування теоретичних знань та практичних навичок 
щодо справляння податків, зборів та обов’язкових платежів, і заповнення 
податкової звітності.
Зміст. Сутність та види податків. Функції податків. Елементи податків. 
Класифікація податків. Податок на доходи фізичних осіб. Податок на прибуток 
підприємств. Майнове оподаткування. Податок на додану вартість. Акцизний 
податок. Місцеві податки і збори. Ресурсні платежі. Особливі режими 
оподаткування. Єдиний податок.

«ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

Незнання економічних законів не звільняє від
відповідальності.

Савелій Ципін



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування аудиторсько-аналітичного мислення, уміння 
узагальнювати результати аудиторських і аналітичних процедур, розробляти 
заходи обґрунтування якісних управлінських рішень.
Зміст. Поняття, цілі та завдання аудиторської діяльності. Аудиторські послуги. 
Система нормативно-правового регулювання аудиту. Права, обов’язки та 
відповідальність сторін під час аудиту. Організація аудиту фінансової звітності. 
Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності. Фінансовий 
аналіз як інструментарій аудиту. Критерії та параметри фінансової звітності. 
Аудит активів. Аудит капіталу. Аудит зобов’язань. Аудит доходів. Аудит витрат.

«АУДИТ»

Якщо все має збігатися, щось
повинно не збігатися.

Станіслав Єжи Лец



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування знань і навичок з бухгалтерського обліку і звітування міжнародних корпорацій: вивчення передумов 
становлення та розвитку обліку в міжнародних корпораціях; організації обліку та звітування в окремих країнах, де розташовані штаб-
квартири міжнародних корпорацій; практики конвергенції бухгалтерського обліку і фінансового звітування міжнародних корпорацій; 
міжнародних підходів до фінансового звітування міжнародних корпорацій; розуміння положень Директив ЄС, загальноприйнятих 
принципів бухгалтерського обліку США у сфері звітування міжнародних корпорацій; міжнародних методик обліку гудвілу при об'єднанні 
бізнесу за участю міжнародних корпорацій; методики консолідації фінансової звітності міжнародних корпорацій при об'єднанні шляхом 
придбання і об'єднання інтересів відповідно до Директив ЄС та GAAP США; методики переведення звітності в іноземних валютах 
міжнародних корпорацій відповідно до Директив ЄС та GAAP США; ознайомлення з основними процедурами управлінського контролю 
та внутрішнього аудиту в міжнародних корпораціях; вивчення концептуальних основ інтегрованого звітуванння міжнародних 
корпорацій.
Зміст. Передумови розвитку обліку в міжнародних компаніях (корпораціях). Конвергенція практики бухгалтерського обліку та 
фінансового звітування в міжнародних корпораціях. Організація обліку та звітування в окремих країнах, де розташовані штаб-квартири 
міжнародних корпорацій. Загальні вимоги до подання інформації у фінансових звітах згідно Директиви 2013/34/ЄС. Регламент (ЄС)
1606/2002 Європейського Парламенту і Ради від 19 липня 2002 року про застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(IAS). Подання фінансової звітності згідно GAAP США (US GAAP). Регламент S-X Комісії з цінних паперів і фондового ринку США. Облік 
об’єднання міжнародного бізнесу. Консолідація фінансових звітів міжнародних корпорацій. Вплив змін валютних курсів на облік та 
звітування міжнародних корпорацій. Облік і звітування міжнародних корпорацій в умовах зміни цін та інфляції. Управлінський контроль і 
внутрішній аудит у міжнародних корпораціях. Звітування про сегменти. Корпоративне соціальне звітування міжнародних корпорацій. 
Інтегроване звітування міжнародних корпорацій.

«ОБЛІК І ЗВІТУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ 
КОРПОРАЦІЙ»

Будь- яка точна наука 
ґрунтується на приблизності.

Бертран Рассел



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування у студентів системи спеціальних знань щодо 
сутності, особливостей, правових, економічних та організаційних аспектів 
лізингової діяльності. Після вивчення цієї дисципліни студенти повинні вміти: 
знаходити необхідну інформацію про особливості регулювання лізингової 
діяльності в окремих країнах світу; проводити оцінку та обґрунтовувати вибір 
лізингових проектів; готувати проекти договорів лізингу; розраховувати лізингові 
платежі з використанням різних методик; проводити аналіз ефективності 
лізингових угод.
Зміст. Сутність, форми та види лізингової діяльності. Регулювання лізингової 
діяльності. Організація діяльності лізингодавців. Фінансування лізингової 
діяльності. Основні етапи реалізації лізингових проектів. Види та розрахунок 
лізингових платежів.

«ОСНОВИ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Техніка дійде до такої досконалості, 
що людина зможе обійтися без себе

Станіслав Єжи Лец



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування економічного мислення і спеціальних знань з базових 
понять сутності планування та особливостей його застосування на підприємстві; змісту, 
методів і послідовності планування окремих напрямів, ресурсів та результатів діяльності 
підприємства.
Зміст. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві. Систематизація 
та характеристика методів планування діяльності підприємства. Маркетингові 
дослідження, планування і контроль збуту продукції підприємства. Планування 
виробництва продукції підприємства. Обґрунтування виробничої потужності підприємства. 
Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва на підприємстві. 
Планування чисельності персоналу та фонду заробітної плати. Планування і контроль 
поточних витрат підприємства. Фінансове планування та контроль на підприємстві.

«ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

Організації існують лише з однієї причини:  щоб 
допомогти людям зробити те,  що кожному 
поодинці було б не під силу 

Роберт Уотермен



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо 
формування та реалізації фінансової політики держави із застосуванням сучасних 
теоретичних концепцій, чинного законодавства України та кращого зарубіжного досвіду.
Зміст. Функції сучасної держави та їхнє фінансове забезпечення. Сфера державних фінансів 
як складова національної економіки. Фінансова політика держави та її складові. Фінансова 
політика України на сучасному етапі, її основні напрями. Фінансове планування. Зведений 
фінансовий баланс держави. Управління фінансами. Функції законодавчих (представницьких) 
і виконавчих органів державної влади та управління формування і реалізації фінансової 
політики. Правове регулювання фінансових відносин. Державна регіональна фінансова 
політика та фінансове вирівнювання. Особливості бюджетного регулювання в Україні. Теорія 
та практика управління державними фінансами в зарубіжних країнах.

«ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ»

Ринки, так само як парашути,  спрацьовують 
тільки, якщо вони відкриті 

Гельмут Шмідт



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування системи знань про організацію і методику 
фінансового корпоративного контролю.
Зміст. Фінансовий корпоративний контроль в системі управління корпорацією. 
Суб’єкти та об’єкти фінансового корпоративного контролю, їх права, обов’язки 
та відповідальність. Фінансова звітність корпорації та методи її аналізу. 
Нормативно-правове забезпечення фінансового корпоративного контролю. 
Організація фінансового корпоративного контролю аудиту. Контроль 
управління капіталом та прибутком корпорації. Корпоративний аудит. 
Фінансовий корпоративний контроль ринку капіталів.

«ФІНАНСОВИЙ КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ»

Не можна ганятися за грошима – треба йти 
їм назустріч 

Аристотель Онассис



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування теоретичних знань та практичних навичок 
щодо інвестицій, інвестиційної діяльності, її організації, державного 
регулювання та особливостей реальних і фінансових вкладень.
Зміст. Теоретичні основи інвестування. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної 
діяльності. Інвестиційний клімат країни. Державне регулювання інвестиційної 
діяльності. Оцінювання ефективності інвестицій. Реальні інвестиції. 
Інноваційна форма реальних інвестицій. Фінансові інвестиції. Іноземні 
інвестиції. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу. Організаційно-
правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності.

«ІНВЕСТУВАННЯ»

Забудьте про конкурентів і сфокусуйтеся на 

клієнтах!

Джек Ма



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування у студентів знань та вмінь в сфері бізнес-планування. Набуття 
навичок формувати цілі; вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну 
інформацію, проводити дослідження відповідного ринку та виявляти тенденції його розвитку; 
вміння розробляти бізнес-моделі ідеї, проекту, підприємства; розробляти бізнес-план, перевіряти 
реалістичність бізнес-ідеї та оцінювати можливості ініціатора проекту щодо реалізації бізнес-
плану; вміння проводити аналіз ефективності бізнес-плану, застосовувати спеціалізоване 
програмне забезпечення. 
Зміст. Бізнес-план як інструмент управління бізнесом у ринковій системі господарювання. Цілі 
розробки бізнес-плану, методологія складання за різними стандартами. Комп’ютерні засоби 
підтримки розробки бізнес-плану. Підготовча стадія розроблення бізнес-плану. Вимоги до змісту 
та методика розробки  аналітичного розділу бізнес-плану Маркетинговий план. Виробничий 
план. Організаційний план. Оцінка ризиків. Фінансовий план. Діагностика  бізнес-плану та оцінка 
ефективності його реалізації. Презентація бізнес-плану.

«БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ»

Моя краща підприємницька порада? 

Починайте!  

Дейв Морін



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Набуття студентами системи знань із управління 
фінансами підприємств.
Зміст. Система забезпечення управління фінансами. Управління 
активами. Управління капіталом. Основи управління інвестиціями. 
Управління грошовими потоками. Управління фінансовими ризиками. 
Основи антикризового фінансового управління.

«КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ»

Не все те прибуток, що попало в гаманець 

Лоренс Стерн



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Набуття практичних навичок: започаткування бізнесу, проходження процедури державної реєстрації підприємства; 
формування кадрової політики і стратегії, набору та відбору кадрів, мотивації та розвитку персоналу; формування бази даних 
комерційного характеру про постачальників та здійснення аналізу ефективності комерційних угод, розробки маркетингової товарної 
політики та формування маркетингової комунікаційної політики підприємства; проведення інформаційно-аналітичної і діагностичної 
роботи щодо аналізу та планування результатів діяльності підприємства, оцінки ефективності його функціонування на ринку; організації, 
аналізу та проектування грошових потоків підприємства, залучення позикового капіталу підприємства; організації обліку господарських 
операцій підприємства, зведеного обліку та складання звітності на базі програмного продукту «1С: Підприємство»; роботи з 
комп’ютерною програмою «Бізнес-курс: корпорація Плюс», моделювання управлінських рішень щодо здійснення господарсько-
фінансової діяльності та оцінювання їх наслідків. 
Зміст. Проведення реєстрації та перереєстрації підприємства. Управління персоналом у системі менеджменту підприємств торгівлі, 
розробка кадрової політики і стратегії підприємства. Мотивація та розвиток персоналу, оцінка ефективності управління персоналом.
Формування бази даних для здійснення комерційних угод. Моделювання процесу закупівлі товарів на підприємстві. Розробка 
маркетингової товарної політики підприємства. Формування маркетингової комунікаційної політики підприємства. Аналіз та планування 
результатів діяльності підприємства. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Організація, аналіз, 
проектування грошових потоків підприємства. Формування позикового капіталу підприємства. Організація та моделювання обліку 
господарських операцій підприємства в «1С: Підприємство» Використання комп’ютерної програми «Бізнес-курс: корпорація Плюс» для 
моделювання управлінських рішень щодо здійснення господарсько-фінансової діяльності та оцінки їх наслідків. 

«МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО -
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Чому корабель перемагає хвилі, 
хоча їх так багато, а він один? 
Причина в тому, що у 
корабля є мета, 
а у хвиль – немає...

Уїнстон Черчиль



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування теоретичних знань, практичних вмінь і навичок (компетентностей) студентів 
щодо сутнісних характеристик та особливостей застосування бізнес-технологій; природу та економічну сутність 
підприємництва; організаційні, технологічні та економічні засади бізнесу; технологію започаткування власної 
справи; поняття, зміст та принципи соціальної відповідальності бізнесу; технологію запровадження безпеки 
бізнесу; сутність понять «бізнес-технології» та «бізнес-модель»; сутність та види аутсорингу та інсорсингу; 
теоретичні основи краудсорсінгу та краудфандінгу, типи об'єднань та сучасні підходи до їх формування; особливості 
електронної комерції; теоретичні передумови використання та види кешбеку; особливості та види лізингу; 
особливості організації франчайзингу; сутність та види консалтингової діяльності.
Зміст. Природа та економічна сутність підприємництва. Концептуальні засади бізнесу. Сутність бізнесу. Бізнес і 
підприємництво. Ознаки бізнесу. Класифікація бізнесу. Головні умови функціонування бізнесу. Технологія 
започаткування власної справи. Соціальна відповідальність бізнесу. Безпека бізнесу. Сучасне трактування безпеки 
бізнесу. Організація захисту від зовнішньої небезпеки. Система охорони компанії. Сутність бізнес-технології та 
бізнес-моделі. Аутсорсинг та інсорсинг. Краудсорсінг та краудфандінг. Історія розвитку електронної комерції. 
Сучасне трактування електронної комерції. Технологія  кешбек. Лізинг як бізнес-технологія. Франчайзинг як форма 
бізнесу. Консалтинг та консалтингові послуги.

«БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ»

Я вірю, що інженери
врятують світ

Джей Лено



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Набуття теоретичних знань, вмінь та практичних навичок щодо розвитку ЗЕД
підприємства, а саме: визначення контрактної та митної вартості; розрахунку та сплати  податків та 
митних платежів; обґрунтування стратегії виходу на зовнішній ринок; складання та підписання 
зовнішньоекономічних контрактів, з урахуванням умов поставки, особливостей ціноутворення, 
ризиків суб’єкта ЗЕД; визначення та забезпечення ефективності зовнішньоекономічної діяльності.
Зміст. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки. Основні 
напрями і показники розвитку ЗЕД в Україні. Система регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Загальнодержавні податки у сфері ЗЕД. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Міжнародні розрахунки і 
банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Форми виходу підприємств на 
зовнішні ринки. Ризики зовнішньоекономічної діяльності. Транспортне забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності.

«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА»

Хто володіє світовою торгівлею, 
володіє багатствами світу, 
а отже –і самим світом.

Уолтер Релі



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування теоретичних знань та набуття практичних 
навичок здійснення міжнародних кредитно-розрахункових та валютних 
операцій як основи підтримки міжнародного бізнесу.
Зміст. Сутність валютного курсу національної грошової одиниці. Валютний курс 
та економіка країни. Розрахункові операції міжнародного бізнесу. Кредитна 
підтримка фінансовими установами міжнародного бізнесу. Поточні валютні 
операції міжнародного бізнесу. Строкові валютні операції. Стандартизовані 
валютні операції.

«МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-
РОЗРАХУНКОВІ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ»

Атаку на лідера слід вести  на якомога більш 
вузькому фронті,  краще з одним-єдиним 
продуктом або послугою 

Джек Траут



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування знань у сфері інституційних трансформацій 
ринків фінансових послуг та державних фінансів на основі застосування 
інструментів фінансових технологій у сфері функціонування ринку фінансових 
послуг.
Зміст. Сутність фінансових технологій. Сутність криптовалют та криптовалютних
операцій. Фінансові технології на ринку платіжних послуг. Фінансові технології 
в інвестиційній сфері. Фінансові технології у сфері банківської діяльності. 
Фінансові технології на страховому ринку. Фінансові технології у сфері 
державних фінансів.

«ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Технологія – це те, чого не було,
коли ви народилися

Алан Кей



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Здобуття студентами знань теоретичних знань в сфері оціночної 
діяльності: концепції оцінки, методичні підходи, методи, зміст необхідного 
інформаційного забезпечення, етапи оцінки, вимоги щодо оформлення звіту з оцінки; 
вміння на практиці застосовувати методи витратного, дохідного та порівняльного підходів 
в оцінці ринкової вартості об’єктів майна підприємства; вміння узгоджувати результати 
проведеної оцінки.
Зміст. Правові основи оцінки майна та здійснення професійної оціночної діяльності. 
Основні положення Національних стандартів оцінки майна. Міжнародні стандарти оцінки. 
Сутність та види вартості, цілі її визначення. Принципи оцінки майна підприємства. Сучасні 
підходи, що використовуються в оцінці окремих елементів майна. Оцінка землі як 
особливого активу підприємства. Оцінка будівель і споруд. Оцінка ринкової та залишкової 
вартості машин, обладнання, транспортних засобів. Оцінка нематеріальних активів. 
Майновий підхід оцінки об'єктів у формі цілісного майнового комплексу.

«ОЦІНКА БІЗНЕСУ І МАЙНА»

У житті за все доводиться платити,  але 
треба вміти торгуватися  

Ніколь Партюр’є



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування студентами фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок 
з питань комп'ютерної та цифрової обробки економічної та фінансової інформації, що 
використовується в бізнес-процесах підприємства, здатність за допомогою відповідного програмного 
забезпечення виявляти в масивах даних приховані взаємозв’язки та закономірності; проектування та 
розробки інформаційного забезпечення та діджитал супроводу транзакцій у складі інформаційних 
систем.
Зміст. Сутність діджиталізації та її вплив на трансформацію сучасного бізнесу. Cистемний підхід в 
прийнятті рішень в цифровій економіці. Діджитал стратегії розвитку бізнесу. Інтегровані інформаційні 
модулі і системи в управлінні сучасним підприємством. Діджиталізація в системі просування продуктів 
і послуг. Фінансові інформаційні системи і діджитал технології . Застосування технології Блокчейн в 
бізнесі. Основи візуалізації даних. Діджитал технології в бізнес-аналітиці: інтелектуальний аналіз 
даних. Діджитал технології в  моделюванні діяльності підприємства.

«DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ»

Для мене головне – це роль технології, її зв’язок з
людським капіталом та людським потенціалом. 
Технології дають можливість робити великі речі. Ви
повинні бути оптимістично налаштовані щодо того, 
що технологія може зробити в руках людини

Сатья Надела



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування теоретичних знань та набуття практичних 
навичок з основ захисту прав (інтересів) споживачів фінансових послуг як 
складової фінансової безпеки економіки у відповідності до законодавства 
України.
Зміст. Загальні принципи захисту прав споживачів фінансових послуг, захист 
прав споживачів фінансових послуг з переходу права власності на фінансові 
активи, захист прав споживачів фінансових послуг з розміщення фінансових 
активів, захист прав споживачів фінансових послуг з використання фінансових 
активів.

«ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ І 
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

Не все те прибуток, що попало в гаманець 

Лоренс Стерн



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Здобуття студентами знань і навичок щодо застосування тарифних інструментів регулювання ЗЕД, 
визначення митної вартості та країни походження, нарахування митних платежів (мита, акцизного податку, податку на додану 
вартість), декларування відомостей про митні платежі, оподаткування товарів, що належать громадянам і суб’єктам ЗЕД, 
нормативно-правового регулювання стягнення митних платежів, запобігання виникнення податкових ризиків при митному 
оформленні товарів, застосування системи управління ризиками із використанням інформаційних технологій при здійсненні 
оподаткування товарів.
Зміст. Фіскальна функція  органів доходів і зборів. Поняття митних платежів. Забезпечення органами доходів і зборів 
справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати. Сутність тарифного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах євроінтеграційних процесів.  Поняття та сутність мита, види мита, види 
ставок мита на товари. Сутність тарифних пільг: звільнення від оподаткування ввізним митом, зниження ставок ввізного мита, 
встановлення тарифних квот. Митна вартість товарів як основа нарахування митних платежів. Методи визначення митної 
вартості товарів. Застосування базових умов поставок згідно з IНСОТЕРМС-2010  при визначенні митної вартості товарів. 
Коригування митної вартості органом доходів і зборів. Визначення країни походження товару: мета, застосування у митних 
цілях. Підтвердження країни походження товару. Документи про походження товару (сертифікат про походження товару, 
декларація про походження товару, засвідчена декларація про походження товару, сертифікат про регіональне найменування 
товару). Порядок і форми сплати митних платежів. Порядок оподаткування митом. Нарахування акцизного податку та податку 
на додану вартість. Порядок заповнення митної декларації. Декларування відомостей про митні платежі. Запобігання митним 
ризикам при оподаткуванні товарів.

«МИТНІ ПЛАТЕЖІ»

Податки – це ціна, яку ми платимо  за 
можливість жити в цивілізованому суспільстві 

Олівер Уэнделл Холмс-старший



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Здобуття студентами необхідних теоретичних знань щодо 
функціонування ринку цінних паперів в умовах розвинених економічних 
відносин та практичних навичок щодо здійснення основних операцій на цьому 
ринку.
Зміст. Сутність ринку цінних паперів, характеристика його сегментів та 
регулювання. Інструменти ринку цінних паперів. Організаційно-економічні 
засади функціонування ринку цінних паперів та його інфраструктура. Емісійні 
операції на ринку цінних паперів. Інвестиційні операції на ринку цінних 
паперів.

«РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ»

Єдине, що приносить мені задоволення, – це
коли мої акції зростають у ціні.

Джон Д. Рокфеллер



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування у майбутніх фахівців стратегічного управлінського 
мислення та системи базових знань у галузі стратегічного менеджменту, оволодіння 
навичками прийняття стратегічних рішень в умовах змінного зовнішнього середовища 
функціонування підприємства.
Зміст. Сутність та концептуальні засади стратегічного управління підприємством. Базові 
складові стратегічного управління підприємством та наукові підходи до формування 
стратегій. Стратегічне планування. Стратегічна діагностика зовнішнього середовища 
підприємства. Рівні стратегічних рішень. Класифікація стратегій. Стратегічний потенціал і 
конкурентні переваги підприємства. Управління стратегічною позицією підприємства. 
Генерування стратегічних альтернатив та умови їх реалізації. Види стратегічного 
управління підприємством. Оцінювання ефективності стратегії та стратегічні зміни на 
підприємстві. Стратегічний контроль.

«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

Стратегічні прорахунки не можуть бути 
компенсовані тактичними засобами.

Карл фон Клаузевіц



ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни. Формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань і практичних 
навичок щодо формування та реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, раціонального 
відбору працівників на посади та формування дієздатного трудового колективу, оцінювання 
потенціалу розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їхнього потенціалу.
Зміст. Методологічні основи управління персоналом. Управління персоналом як соціальна 
система. Структура та функції підрозділів з управління персоналом. Кадрова політика організації 
та стратегія управління персоналом організації. Кадрове планування в організаціях. Організація 
набору та відбору кадрів. Адаптація персоналу та її види. Формування колективу організації. 
Згуртованість та соціальний розвиток колективу. Оцінювання персоналу в організації. Управління 
розвитком і рухом персоналу організації. Управління процесами вивільнення персоналу. 
Соціальне партнерство в організації. Ефективність управління персоналом.

«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Секрет успішного підбору персоналу
полягає в пошуку людей,
яка бажають змінити світ.

Марк Беніофф
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більше

knute.edu.ua 

facebook.com/knteuofficial

http://knute.edu.ua/
http://www.facebook.com/knteuofficial



