ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

«ЕКОНОМІКА ТА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ»
ступінь вищої освіти «магістр»

“Економіка – не просто наука про
використання обмежених ресурсів, але наука
про раціональне використання
обмежених ресурсів”
Герберт Саймон
Ви прагнете стати висококваліфікованим конкурентоспроможним фахівцем в
сфері економіки?
Ви прагнете розвивати свої можливості та примножити знання?
Ви хочете бути успішним і затребуваним на ринку праці?
Тоді дана освітня програма для Вас!
Здобувачі вищої освіти з економіки мають змогу отримати професійну
підготовку у сфері економічного управління підприємством та ефективного ведення
бізнес-діяльності, отримати комплекс знань та практичних навичок фінансовоаналітичного та організаційно-управлінського характеру, набути спеціальних та
предметних копетентностей із широким доступом до працевлаштування і
подальшого професійного зростання.
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Метою даної освітньої програми є підготовка фахівців здатних
вирішувати дослідницькі й практичні завдання з використанням
інструментів й алгоритму прийняття управлінських рішень; підготовка
до самостійної економічної діяльності.
Випускники освітньої програми здатні розв’язувати складні
спеціалізовані професійні завдання
при управлінні економічною
діяльністю, що передбачає проведення теоретико-прикладних
досліджень з економіки та безпеки бізнесу в умовах обмежених ресурсів
та факторів невизначеності із застосуванням інноваційних технологій та
новітніх програмних продуктів.
Навчання за освітньою програмою побудоване на концептуальних
теоретичних засадах провідних наукових економічних шкіл та
узагальненні практичного досвіду у сфері економіки та бізнесу, що
створює можливість як для організації успішної власної підприємницької
діяльності, так для розвитку кар'єри в сучасних організаціях. Відмінністю
підготовки студентів спеціальності «Економіка та безпека бізнесу» є
вивчення актуальних професійно орієнтованих дисциплін у
відповідності до затверджених авторських програм.
Випускник освітньої програми придатний до працевлаштування на
посади керівника підприємства (установи, організації); економіста,
аналітика зі стратегічного планування, консультанта із економічних
питань. Випускники володіють достатнім рівнем знань та навичок для
ведення власного бізнесу тощо.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

БІЗНЕС-ІНЖИНІРИНГ

Бізнес-інжиніринг (Business engineering) розробка та реалізація бізнес-рішень,
від бізнес-моделі до бізнес-процесів та організаційної структури
до інформаційних систем та інформаційних технологій
Мета дисципліни: формування теоретичних знань та практичних навичок
створення бізнесу на засадах системного підходу, побудови бізнес-моделі та
процесної моделі компанії, обґрунтування
необхідних передумов
ефективного управління бізнесом.
Стислий зміст: сутність, принципи та складові бізнес-інжинірингу;
інформаційні системи та технології в бізнес-інжинірингу; генерування та
мистецтво презентації бізнес-ідеї (дизайн мислення); бізнес-модель:
сутність, стилі та шаблони; поняття, атрибути та ресурси бізнес-процесу;
зміст та концептуальні засади ідентифікації бізнес-процесів; створення
(опис) бізнес-процесів в межах визначеної бізнес-моделі; управління
бізнес-процесами компанії; розробка системи оціночних показників
ефективності окремих бізнес-процесів та бізнес-моделі компанії в цілому;
реінжиніринг бізнес-процесів.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Критерієи істини є досвід
Т.Кампанелла
Мета дисципліни: формування теоретичних знань та практичних навичок
з економічної безпеки, особливостей захисту економічних інтересів
підприємства у процесі його розвитку,для прийняття рішень щодо
напрямів
формування системи забезпечення економічної безпеки
суб’єктів господарювання.
Стислий зміст: вивчення змісту, значення, сутності та основних
складових економічної безпеки держави; складу та структури
середовища, в рамках якого здійснюють свою діяльність суб’єкти
господарювання, а також факторів, що впливають на стан економічної
безпеки підприємства; основних загроз економічної безпеки
підприємства, вміння своєчасно їх виявляти та аналізувати, а також
застосовувати методи оцінки та зниження цих загроз; впливу держави на
стан економічної безпеки підприємства, а також визначення можливих
напрямків впливу підприємства на стан економічної безпеки
держави; напрямків та цілей адаптації підприємства до змін у
зовнішньому середовищ; сутності та видів інформаційно-аналітичного
забезпечення процесу планування економічної безпеки; місця, ролі,
принципів та джерел інформації в системі забезпечення стратегічного
розвитку підприємств; методів управління та розробки стратегії
забезпечення економічної безпеки підприємства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Обставини є мінливими, принципи – ніколи
О. Бальзак
Мета дисципліни:
студент повинен знати: джерела правового
регулювання господарсько-договірних відносин; порядок укладення,
виконання, зміни та припинення господарських договорів; порядок
забезпечення виконання договірних зобов’язань; права та обов’язки
сторін договорів; порядок досудового врегулювання договірних спорів;
порядок притягнення до відповідальності суб’єктів договірних відносин
за порушення умов договорів. Студент повинен уміти: самостійно
аналізувати нормативно-правові акти, які регулюють господарськодоговірні відносини; аналізувати зміст господарських договорів,
складати проекти договорів та інших документів у договірних відносинах.
Стислий зміст: місце договору у механізмі правового регулювання
господарських відносин. Правові вимоги до форми та змісту договору.
Порядок та особливості укладення договорів залежно від їх виду.
Порядок зміни та розірвання договору. Недійсність договорів.
Забезпечення виконання господарських договірних зобов’язань.
Досудове врегулювання договірних спорів. Правова природа договорів
поставки, міни (бартеру). Договір контрактації сільськогосподарської
продукції. Договір енергопостачання. Правова характеристика біржових
договорів. Правова природа договору оренди. Договір лізингу. Порядок
укладення та виконання договорів перевезення вантажів. Правова
природа договору підряду. Договір на створення і передачу науковотехнічної продукції. Банківські договори. Договір на проведення аудиту
та надання інших аудиторських послуг. Договір страхування у сфері
господарювання.
Агентський
договір
(договір
комерційного
посередництва). Договір комерційної концесії (договір франчайзингу).
Концесійний договір. Зовнішньоекономічний договір (контракт).

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Винаходити самому прекрасно,
однак чи не менш прекрасно знати і
цінувати сворене іншими…
І.Гете

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Мета дисципліни:
формування системи знань про поняття
інтелектуальної власності;об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності;
правову охорону авторського права; правову охорону суміжних прав;
правову охорону винаходів, корисних моделей, промислових зразків;
правову охорону нетрадиційних результатів інтелектуальної власності;
правову охоронузасобів індивідуалізації суб’єктів господарського
обороту, товарів, робіт і послуг; захист від недобросовісної конкуренції;
відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.
Стислий зміст: поняття інтелектуальної власності, об’єкти та суб’єкти
інтелектуальної власності. Поняття, принципи та джерела авторського
права; об’єкти та суб’єкти авторського права; особисті немайнові та
майнові права на твори літератури, мистецтва і науки; колективне
управління авторськими правами; відповідальність за порушення
авторських прав. Правова охорона суміжних прав. Поняття та умови
правової охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків.
Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної власності.
Правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів господарського
обороту, товарів, робіт і послуг. Поняття та правовий захист комерційних
(фірмових) найменувань; торговельної марки та географічних значень.
Захист від недобросовісної конкуренції. Відповідальність за порушення
прав інтелектуальної власності.

КОМЕРЦІЙНА РОЗВІДКА ТА ВНУТРІШНЯ
БЕЗПЕКА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Наша благополучність – лише рівновага
обставин,
і мудрість полягає в тому,

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

щоб не дозволити непередбаченому
зруйнувати цю рівновагу
Р. Бриджес
Мета дисципліни:
формування знань з основ розвідувального та
контррозвідувального забезпечення комерційної діяльності суб’єктів
підприємництва на вітчизняному та зовнішньоекономічному ринках.
Стислий зміст: основи розвідувального і контррозвідувального
забезпечення діяльності комерційних підприємств і банків.
Розвідувальні операції. Основи детективної діяльності. Розвідувальне
забезпечення комерційних операцій. Розвідувальне забезпечення
конкурентної боротьби. Розвідувальне забезпечення фінансовогосподарської діяльності підприємства, банку. Комп’ютерна розвідка.
Контррозвідувальні заходи і операції на підприємстві та у банку.
Психологічні основи розвідувальної і контррозвідувальної діяльності.
Встановлення і розвиток психологічного контакту. Психологія
отримання інформації. Оцінка особистості у розвідувальній і
контррозвідувальній діяльності.

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Минуле і сьогодення – наші засоби:
тільки майбутнє – наша ціль
Б. Паскаль
Мета дисципліни:
формування у майбутніх фахівців комплексу
теоретичних знань та практичних навичок щодо основ корпоративного
управління, застосування інструментарію формування корпоративних
стратегій та управління корпоративними утвореннями.
Стислий зміст: теоретичні основи корпоративного управління.
Інфраструктура корпоративного середовища. Учасники корпоративних
відносин та органи корпоративного управління. Моделі та міжнародні
стандарти корпоративного управління. Організаційний механізм
корпоративного управління. Тактичне і стратегічне управління
корпораціями. Управління корпоративними витратами. Економічний
механізм корпоративного управління. Звітність та контролювання в
системі
корпоративного
управління.
Управління
державними
корпоративними правами. Ефективність та якість корпоративного
управління.

МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наука потрібна народу.
Країна, що не розвивається,
неминуче перетворюється в колонію.
Ф. Жоліо-Кюрі
Мета дисципліни: формування та засвоєння студентами теоретичних
знань щодо методології, теорії методу і процесу, методологічного
забезпечення наукових досліджень, набуття навичок самостійного
планування, виконання, організації та апробації наукових досліджень
магістрами у рамках обраних напрямів з економіки, економічної безпеки
підприємства, його фінансового управління.
Стислий зміст: сутність понять і категорій методології наукових
досліджень. Специфіки та типології наукового пізнання. Формування та
обґрунтування проблеми наукового дослідження. Методи наукових
досліджень: поняття,характеристики, методи емпіричних досліджень та
аналізу. Наукове прогнозування як метод дослідження, планування як
функція
прогнозування.
Інформаційне
забезпечення
наукового
дослідження. Організація наукового дослідження магістрів.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Єдиною перешкодою для
здійснення наших
планів на завтра можуть бути
наші сьогоднішні сумніви.
Ф. Рузвельт
Мета дисципліни:
формування практичних навичок та вмінь
застосування методики викладання у закладах вищої освіти із
використанням як традиційних, так й інноваційних освітніх технологій;
формування основ педагогічної майстерності, розвитку комунікативних
здібностей; оволодіння методикою розробки навчально-методичних
видань.
Стислий зміст: система вищої освіти в Україні, тенденції та
перспективи розвитку. Планування та організація освітнього процесу.
Психологічні основи навчання та педагогічна майстерність викладача.
Система методів навчання у вищій школі та їх використання у викладанні
фахових дисциплін. Науково-методичне забезпечення освітнього
процесу. Традиційні та інноваційні освітянські технології. Аудиторні
форми навчання у вищих навчальних закладах: підготовка та методика
проведення. Інтерактивні методи навчання і тактики їх застосування.
Організація самостійної роботи студентів. Контроль та діагностика знань
студентів. Організація практичної підготовки студентів. Планування роботи
викладача та облік її виконання.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кожний володіє достатньою силою,
щоб виконати те, в чому він
переконаний
І.Гете
Мета дисципліни:
здобуття професійних знань з правових основ
забезпечення безпеки підприємницької діяльності.
Стислий зміст: основи правового захисту підприємницької діяльності в
Україні. Правове регулювання охоронної діяльності. Правове регулювання
захисту інформації та інформаційних відносин у діяльності комерційних
підприємств, банків. Правове регулювання інформаційно-аналітичної роботи
комерційних підприємств, банків. Нормативна база підприємств, банків з
питань безпеки їх діяльності. Правовий статус працівника приватних
правоохоронних організацій. Міжнародні норми права щодо забезпечення
безпеки підприємницької діяльності на зовнішньоекономічному ринку.

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ

Шукайте собі таке заняття, яке вам до
душі
і зробіть так, щоб воно принесло вам дохід
Х.Маккей
Мета дисципліни: формування теоретичних знань у сфері інвестиційного
бізнесу, в тому числі: основ організації проектного фінансування,
обґрунтування доцільності інвестицій, набуття практичних навичок
аналізу та експертизи інвестиційних проектів, розробки проектнокошторисної документації, управління ризиками інвестиційних проектів,
фінансового забезпечення реалізації реальних інвестиційних проектів,
моніторингу та управління інвестиційними програмами та проектами.
Стислий зміст: сутність, методи та форми проектного фінансування.
Міжнародні і вітчизняні фінансові інститути. Роль міжнародних фінансових
інститутів у становленні і розвитку проектного фінансування. Структура
та елементи світового ринку проектного фінансування. Основні пріоритети
і форми проектного фінансування на сучасному етапі. Ризики проектної
діяльності та їх основні види. Управління ризиками проектної діяльності.
Основні види і типи інструментів управління проектними ризиками, що
використовуються учасниками проектного фінансування.

ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ

Діяти без правил – це найскладніша
і найважча справа на цьому світі
А.Мандзоні
Мета дисципліни: вивчення комплексу наукових підходів щодо
створення комфортних умов діяльності людини та забезпечення
нормативно-допустимих рівнів впливу негативних факторів на психіку
людини в процесі життєдіяльності.
Стислий зміст: психологічна безпека як галузь психологічної науки.
Особистість і її безпека в процесі життєдіяльності. Загальні положення
теорії предметної діяльності та їх відношення до питань безпеки праці.
Використання психологічних факторів діяльності з метою підвищення
виробничої безпеки. Трудова діяльність і ризик. Інформаційнопсихологічна безпека особистості: стан і можливості психологічного
захисту. Людина як елемент системи «Людина – життєве середовище»
Психологічні загрози особистості. Психологія катастроф. Психологічні
аспекти тероризму.

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

Критерієм істини є досвід
Т.Кампанелла

Мета дисципліни: формування у майбутніх фахівців цілісної системи
теоретичних знань та практичних навичок з управління змінами в
організаціях, розуміння принципів та особливостей застосування
сучасного інструментарію реалізації змін та вироблення навичок щодо
оцінювання ефективності та результативності управління змінами.
Стислий зміст: зміни як основа розвитку організації. Класифікація змін
в організації. Моделі управління змінами в організації. Зміст та
порівняльна характеристика категорій організаційних змін. Процес
управління змінами в організації. Організаційна діагностика:
необхідність проведення і зміст. Поведінка персоналу в управлінні
організаційними змінами. Технологія профілактики опору персоналу
змінам. Стратегії управління змінами в організації. Результативність та
ефективність управління змінами.

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Фінансовий менеджмент – це є мистецтво
та наука управління грошима
на підприємстві
Мета дисципліни: формування системи знань та компетентностей щодо
обґрунтування та реалізації фінансових рішень на підприємстві.
Стислий зміст: сутність, мета і функції фінансового менеджменту;
методологічні засади формування систем забезпечення фінансового
менеджменту на підприємстві; управління активами підприємства;
управління капіталом підприємства; основи управління інвестиціями
підприємства. управління грошовими потоками підприємства; основи
управління фінансовими ризиками підприємства; основи антикризового
фінансового управління.

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА
ПІДПРИЄМСТВА

Із розмаїття виникає досконала гармонія
Геракліт
Мета дисципліни:
формування у майбутніх фахівців широкого
світогляду та практичного досвіду щодо оцінювання, аналізування та
ідентифікування стану, тенденцій та перспектив розвитку підприємства
на основі системи індикаторів, діагностування масштабних ситуацій і
масивів різнорідної інформації для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень, набуття спеціальних знань та опанування
ефективних прийомів і методів для усунення проблемних моментів та
слабких сторін в діяльності підприємства орієнтуючись на конкурентний
довгостроковий розвиток суб’єкта господарювання.
Стислий зміст: економічна діагностика:сутність, її роль у системі
менеджменту підприємства, вітчизняний та зарубіжний досвід.
Діагностика економічного потенціалу підприємства. Бізнес–індикатори
та критерії в системі економічної діагностики стану підприємства.
Діагностика
кредитоспроможності підприємства. Методичний
інструментарій діагностування результативності інноваційної політики
підприємства.
Діагностика
конкурентного
середовища
та
конкурентоспроможності підприємства. Діагностика економічної
безпеки підприємства. Діагностика
кризи розвитку та загрози
банкрутства підприємства.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
СПОЖИВЧОГО РИНКУ

Тим, що має сенс слід вважати лише, те,
чого можна досягти своєю діяльністю
Г.Гегель
Мета дисципліни: здобуття студентами системних спеціальних знань
щодо змісту, місця та ефекту розвитку ринку споживчих товарів та послуг
в економіці країни, засвоєння методичних засад та формування
практичних навичок з вивчення, оцінки та регулювання споживчого
ринку.
Стислий зміст: сутність, мета та завдання дослідження та регулювання
споживчого ринку. Визначення та функції ринку. Формування попиту та
пропозиції споживчих товарів та послуг. Місткість ринку. Кон’юнктура
ринку. Інфраструктура споживчого ринку, її роль та завдання. Державне
регулювання споживчого ринку.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Зберегти свої гроші значно
складніше, ніж добувати їх
М.Монтель
Мета дисципліни: здобуття студентами знань і набуття навичок з
питань розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу
інвестиційної привабливості проектів, методів оцінювання їхньої
ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного
фінансового портфеля та програм реальних інвестицій підприємства.
Стислий зміст: сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту.
Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного
менеджменту. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку.
Інвестиційна
стратегія
підприємства.
Політика
формування
інвестиційних
ресурсів
підприємства.
Управління
реальними
інвестиціями підприємства. Правила прийняття інвестиційних рішень.
Формування програми реальних інвестицій підприємства. Особливості
управління інноваційними інвестиціями підприємства. Управління
фінансовими інвестиціями підприємства. Управління портфелем
фінансових інвестицій підприємства.

УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Кожний володіє достатньою силою,
щоб виконати те, в чому він переконаний
І.Гете
Мета дисципліни:
формування вартісного мислення, спроможність
прийняття інвестиційних рішень, що разом із відповідною теоретичною
та практичною підтримкою вдосконалює навички щодо управління
драйверами збільшення вартості на підприємстві в контексті ціннісноорієнтованого підходу.
Стислий зміст: характеристика сутності вартості та цінності
підприємства як об’єкта купівлі та продажу. Система драйверів вартості
підприємства. Концепція управління вартістю підприємства. Підходи та
показники оцінки ефективності управління вартістю підприємства.
Методи оцінки вартості підприємства в рамках доходного підходу.
Методи оцінки вартості підприємства в рамках ринкового
(порівняльного, аналогового) та витратного (майнового) підходів. Вплив
дивідендної політики на зміну вартості підприємства. Застосування
фінансових інструментів та управлінських підходів на підприємстві для
впливу на формування його ринкової вартості. Реструктуризація та
реорганізація в системі формування вартості підприємства. Недружні
злиття та поглинання підприємств в системі управління формуванням
вартості підприємства.

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

Діяти без правил – це найскладніша
і найважча справа на цьому світі
А. Мандзоні
Мета дисципліни: формування аудиторсько-аналітичного мислення;
уміння узагальнювати результати внутрішнього аудиту, розробляти
заходи обґрунтування якісних управлінських рішень.
Стислий зміст: поняття, мета та завдання внутрішнього аудиту.
Стандартизація внутрішнього аудиту. Організація внутрішнього аудиту.
Методичні прийоми внутрішнього аудиту. Планування внутрішнього
аудиту. Аналітичні процедури в системі внутрішнього аудиту.
Організація служби внутрішнього аудиту. Формування досьє
внутрішнього аудитора. Узагальнення та реалізація внутрішнього
аудиту.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

У більшоств випадків головна
мета життя полягає в тому,
щоб заробити для нього кошти
Е. Севрус
Мета дисципліни:
формування теоретичних положень, з’ясування
закономірностей, застосовування методів і форм розробки обліковоаналітичного забезпечення в цілому, ефективної системи обліковоаналітичних показників зокрема, з метою забезпечення управління
ефективним інструментом забезпечення економічної безпеки
підприємства.
Стислий зміст: системи економічної безпеки як механізм забезпечення
стану стабільної життєдіяльності підприємства. Обліково-аналітичне
забезпечення економічної безпеки та механізм його формування.
Обліково-аналітична діяльність в системі забезпечення економічної
безпеки. Обліково-аналітична інформація як визначальний фактор
економічної безпеки. Обліково-аналітичне забезпечення економічної
безпеки звичайної діяльності. Обліково-аналітичне забезпечення
економічної безпеки у протидії кризовим явищам. Обліково-аналітичне
забезпечення економічної безпеки в умовах порушення принципу
безперервності
діяльності.
Обліково-аналітичне
забезпечення
економічної безпеки у запобіганні репутаційним загрозам. Обліковоаналітичне забезпечення економічної безпеки у протидії загрозам
зовнішнього тиску. Проблеми та перспективи удосконалення обліковоаналітичного забезпечення економічної безпеки. Інноваційна діяльність
в системі обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки.
Формалізація обліково-аналітичної інформації в обліково-аналітичному
забезпеченні економічної безпеки. Інформаційні технології обробки
даних у системі обліково-аналітичного забезпечення економічної
безпеки.

ОБЛІК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Діяти без правил – найважче та
найстомлююче заняття на цьому світі
А. Мандзоні
Мета дисципліни: формування знань з теорії та практики ведення обліку
та формування показників фінансової звітності за міжнародними
стандартами для подальшого їх використання у практичній діяльності,
що сприятиме підвищенню рівня кваліфікації та конкурентоспроможності
як фахівця у сфері обліку та аудиту міжнародного рівня.
Стислий зміст: основні завдання міжнародних стандартів фінансової
звітності. Основні вимоги до фінансової звітності за міжнародними
стандартами. Підходи до формування показників фінансової звітності
(аналіз, оцінювання та відображення). Відображення інформації про
активи. Відображення інформації про власний капітал, довгострокові та
поточні зобов’язання. Витрати, доходи та фінансові результати.

КОНТРОЛІНГ

Якою б досконалою не була теорія,
вона є лише наближенням до істини
А. Бутлеров
Мета дисципліни: формування у студентів сучасного економічного
мислення, теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення
змісту контролінгу, його місця у системі управління підприємствами та
сукупності методів, способів та інструментів, які використовуються на
практиці у процесі створення та забезпечення функціонування системи
контролінгу на підприємстві, практичних навичок щодо використання
інструментарію контролінгу у діяльності суб’єктів підприємницької
діяльності, у тому числі з використання сучасних ІТ-продуктів, оцінки
ефективності впровадження та функціонування системи контролінг у на
підприємстві.
Стислий зміст: теоретичні основи контролінгу. Інструменти
контролінгу. Організаційне забезпечення контролінгу. Системи
планування, бюджетного та безбюджетного управління підприємством.
Інформаційне забезпечення та автоматизація процесів контролінгу.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Найбільший ризик – не приймати будь-які
ризиковані рішення …
У світі, який змінюється дуже швидко,
єдина стратегія, яка гарантовано
потерпить невдачу – не ризикувати
Марк Цукерберг
Мета дисципліни: формування компетентностей: вміння визначати
ризики, притаманні підприємницькій діяльності; вміння ідентифікувати
ризики в підприємницькій діяльності, в тому числі суб’єкта
господарювання; вміння оцінювати ступінь ризику, визначати
допустимий ризик підприємницької діяльності та рівень допустимого
відхилення; вміння розрахувати рівень ризику, застосовуючи методи
кількісної та якісної оцінки ризику підприємницької діяльності; вміння
розробити стратегію і тактику мінімізації негативного впливу ризиків у
підприємницькій діяльності; вміння коректно обрати методи управління
ризиками (запобігання, оптимізація, перенесення та збереження ризику
інноваційними проектами), оцінити доцільність їх реалізації; вміння
побудувати систему ризик-контролінгу на підприємстві.
Стислий зміст: сутність та класифікація ризику. Концептуальні основи
управління ризиками підприємства. Ідентифікація ризиків підприємства.
Методичний інструментарій кількісного оцінювання ризиків в діяльності
підприємства. Оцінювання значимості ризиків в діяльності підприємства.
Способи впливу на ризик в діяльності підприємства. Система ризикконтролінгу на підприємстві.

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ

Ми точно знаємо, тільки коли ми
знаємо мало;
Зі зростанням знання – зростає сумнів
І. Гете
Мета дисципліни: формування у майбутніх фахівців сучасного
економічного мислення, набуття спеціальних знань та опанування
ефективних прийомів і методів у галузі антикризового управління
підприємством, удосконалення практичних навичок щодо діагностики
кризового стану підприємства та загрози його банкрутства, підготовки та
реалізації антикризової програми.
Стислий зміст: кризи у розвитку соціально-економічних систем.
Обґрунтування методів дослідження кризових явищ у діяльності
підприємства. Антикризове управління підприємством:сутність та
методологія. Методичні засади та практичний інструментарій
діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства.
Діагностика потенціалу виживання підприємства. Економічні та
організаційно-правові засади банкрутства і санації підприємства.
Реструктуризація підприємства в системі антикризового управління.
Розробка антикризової програми та антикризової стратегії
підприємства.

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

«…перше добро державне є безпека»
М.М. Карамзін

Мета дисципліни: формування теоретичних знань та практичних
навичок необхідних для безпечного використання інформаційних
технологій в інформаційних системах і мережах а також запобігання
розголошенню, витоку і неправомірному оволодінню інформацією,
протиправним діям щодо знищення, модифікації, копіювання і
блокування інформації.
Стислий зміст: інформаційна безпека в умовах функціонування
глобальних мереж. Види можливих порушень в роботі інформаційної
системи. Несанкціонований доступ до системи або мережі. Загрози
інформації. Порушники інформаційної безпеки. Канали витоку
інформації та перехоплення даних. Модель безпеки: структура і
компоненти. Засоби забезпечення безпеки інформаційних систем і
мереж. Правове забезпечення інформаційної безпеки.
Критерії
оцінювання захищеності інформаційної системи. Інженерно-технічний
рівень інформаційної безпеки. Апаратні засоби захисту. Програмні засоби
захисту. Ідентифікація і автентифікація. Управління доступом. Реєстрація
подій і аудит. Основні терміни та поняття криптографії. Сучасні
криптосистеми та їх особливості. Основні типи алгоритмів шифрування.
Електронний цифровий підпис. Управління ключами та сертифікація
ключів. Поняття і класифікація комп'ютерних вірусів. Визначення видів
захисту від вірусів. Антивірусні програми. Корпоративні антивіруси.
Правила використання стороннього програмного забезпечення. Спам і
засоби боротьби з ним. Правила безпечної роботи в мережах. Управління
засобами мережевої безпеки. Види, функції та особливості роботи
міжмережевих екранів. Правила користування електронною поштою.
Безпека безпроводових мереж.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Передбачати значить управляти
Б. Паскаль
Мета дисципліни: результатом вивчення даної дисципліни є здобуття
системних знань з торії та практики управління інформаційною
діяльністю суб’єкта господарювання; опанування відповідного
інструментарію для успішного управління інформаційними ресурсами,
системами і технологіями; набуття практичних навичок з управління
інформаційною діяльністю організацій.
Стислий зміст: сутність, цілі, завдання та особливості інформаційного
менеджменту. Інформаційні потреби та інформаційне забезпечення
суб’єктів управління підприємством. Міжнародні стандарти і методології
управління інформаційною діяльністю. Управління інформаційними
ресурсами: концепції, технології, інструментальні засоби. Інформаційні
системи як базова компонента інформаційного менеджменту.
Архітектура інформаційної системи підприємства. Стратегічне
планування інформаційних систем. Сервісно-орієнтований підхід до
організації діяльності служби інформаційних систем підприємства.
Організаційна структура служби інформаційних систем. Управління
службою інформаційних систем. Управління взаємодією служби
інформаційних систем із користувачами інформаційних ресурсів і
технологій. Засоби автоматизації управління службою інформаційних
систем. Управління інформаційною безпекою підприємства. Економічна
ефективність інформаційного управління.

КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
РОЗПОДІЛЕНІ СИСТЕМИ

Розмірковуйте неквапливо,
але дійте рішуче
Ч. Колтон
Мета дисципліни: формування знань про: стан і перспективи розвитку
інформаційних систем управління бізнесом; архітектуру корпоративних
інформаційних систем; базисну технологію в КІРС; реалізацію
промислової логістики в КІРС; управління персоналом у КІРС;
телекомунікаційні процеси в КІРС; використання сучасних програмних
комплексів в управлінні корпоративними бізнес-процесами. Після
вивчення дисципліни студент повинен вміти: виконувати поставлені
завдання реалізації управління складними інформаційними системами
сучасними інструментальними засобами; використовувати сучасні
програмні комплекси управління корпоративними бізнес-процесами.
Стислий зміст: стан та перспективи розвитку інформаційних систем
управління бізнесом. Архітектура корпоративних інформаційних систем.
Методи побудови розподілених баз даних. Методи побудови розподілених
інформаційних систем. Інструменти управління в КІРС. Управління
персоналом в КІРС. Телекомунікаційні процеси в КІРС. Використання
сучасних програмних комплексів в управлінні корпоративними бізнеспроцесами.

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ

Коли людина не знає до якої пристані вона прямує,
для неї жодний вітер не буде попутним
Сенека
Мета дисципліни: формування у майбутніх фахівців комплексу
теоретичних знань та навичок щодо планування, організування,
реалізації та стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві,
оцінювання ефективності реалізації інноваційних проектів.
Стислий зміст: теоретичні основи управління інноваціями.
Інноваційний процес та інноваційна діяльність. Державне регулювання
інноваційної діяльності. Організація інноваційної діяльності. Система
управління інноваціями на підприємстві. Проектне управління
інноваціями. Метрика інновацій.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА

Справи управляють їх цілями і та справа
зветься великою, яка має велику ціль
А Чехов

Мета дисципліни: формування у студентів системи спеціальних знань та
умінь щодо базових категорій, принципів та методів управління
конкурентоспроможністю підприємства, системного дослідження
характеру конкурентного середовища та вибору моделей конкурентних
стратегій, що забезпечують підвищення ефективності управління
конкурентоспроможністю підприємства.
Стислий зміст: сутність та види конкуренції. Типи ринків та
відповідний їм характер конкуренції. Підприємство як суб’єкт
конкуренції на різних ринках: трудових ресурсів, матеріально-технічних
ресурсів, грошових коштів та фінансових інвестицій; їхня характеристика
та пріоритетність для підприємства. Методологічні підходи до
визначення меж конкурентного ринку. Підприємство у системі
конкурентного середовища. Складові конкурентного середовища та їх
характеристика. Конкурентна боротьба: сутність та ознаки. Ступінь
задоволення споживача як ключовий аспект, що визначає успіх у
конкурентній боротьбі. Основні чинники задоволення споживача: якість,
рівень обслуговування, цінність. Дослідження конкурентоспроможності як
складова аналізу ринку конкурентів, визначення механізму його
функціонування. Механізм управління конкурентоспроможністю
підприємства. Технічні, економічні, соціальні, психологічні, правові,
комерційні,
організаційні
аспекти
механізму
управління
конкурентоспроможністю підприємства.

