Каталог вибіркових дисциплін факультету менеджменту і економіки
перший (бакалаврський) рівень освіти
спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
1 курс
1.1. Технологія виробництва продукції тваринництва
1.2. Основи тваринництва
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни
"Технології виробництва продукції тваринництва "
на 2020 – 2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076"Підприємство,торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійна програма "Підприємство,торгівля та біржова діяльність "
Кількість годин за навчальним планом – 44
Лекції – 22 години, практичних занять -22 години
Форма підсумкового контролю –залік
Семестр, в якому викладається дисципліна - 2 семестр
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни
Мета навчальної дисципліни: надати комплекс теоретичних і практичних знань
у технологіях виробництва продукції тваринництва для прийняття рішень у сферах
підприємницької торговельної та біржової діяльності сільгосппідприємств,
обґрунтування доцільності використання заходів, спрямованих на збільшення
виробництва та підвищення якості продукції тваринництва.
Спеціальні компетентності
1. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
2. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг
підприємницькій торговельній та біржовій діяльності.
3. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів
діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням
ризиків.
Програмні результати навчання:
1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань
за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
2. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських
рішень щодо створення і функціонування підприємницьких, торговельних та біржових
структур.

3. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації
зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з
урахуванням ринкової кон’юнктури, інноваційних підходів і діючих правових норм.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни
"Основи тваринництва "
на 2020 – 2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076"Підприємство,торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійна програма " Підприємство,торгівля та біржова діяльність "
Кількість годин за навчальним планом – 44
Лекції – 22 години, практичних занять -22 години
Форма підсумкового контролю –залік
Семестр, в якому викладається дисципліна - 2 семестр
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни
Мета навчальної дисципліни: надати базові теоретичні і практичні знання з основ
тваринництва для прийняття рішень у сферах підприємницької торговельної та біржової
діяльності сільгосппідприємств, обґрунтування доцільності використання заходів,
спрямованих на збільшення виробництва та підвищення якості продукції тваринництва.
Спеціальні компетентності
1. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
2. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг
підприємницькій торговельній та біржовій діяльності.
3. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів
діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням
ризиків.
Програмні результати навчання:
1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
2. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень
щодо створення і функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур.
3. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації
зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
з урахуванням ринкової кон’юнктури, інноваційних підходів і діючих правових норм.

2.1.Технологія виробництва продукції рослинництва
2.2. Системи агрозаходів у рослинництві
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва»
на 2020-2021 навчальний рік
Перший бакалаврський рівень вищої освіти
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійна програма Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кількість годин за навчальним планом – 120 год.
Лекцій – 34 год., практичних занять – 34 год.
Форма підсумкового контролю – залік.
Семестр, в якому викладається дисципліна –2-й.
Дисципліна – вибіркова.
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни – підготовити фахівця до участі у впровадженні
сучасних моделей технологічних процесів у рослинництві з урахуванням біологічних
особливостей сільськогосподарських культур, агрокліматичних, енергетичних,
екологічних та інших умов виробництва.
Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або
в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і
функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Спеціальні (фахові) компетентності:
1. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
2. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
Програмні результати навчання:
1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
2. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та
брати відповідальність за результати.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Системи агрозаходів у рослинництві»
на 2020-2021 навчальний рік
Перший бакалаврський рівень вищої освіти
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійна програма Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кількість годин за навчальним планом – 120 год.
Лекцій – 34 год., практичних занять – 34 год.
Форма підсумкового контролю – залік.
Семестр, в якому викладається дисципліна –2-й.
Дисципліна – вибіркова.
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни – підготовити фахівця до участі у впровадженні
сучасної системи агрозаходів у рослинництві з урахуванням біологічних особливостей
сільськогосподарських культур, агрокліматичних, енергетичних, екологічних та інших
умов виробництва.
Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або
в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і
функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності:

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Спеціальні (фахові) компетентності:
1. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
2. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
Програмні результати навчання:
1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
2. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та
брати відповідальність за результати.

3.1. Механізація та автоматизація виробництва
3.2. Системи технологій
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни « Механізація та автоматизація виробництва»
на 2020-2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом - 90 год.
Лекцій – 20 год., практичних занять – 20 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр в якому викладається дисципліна – 2
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни – оволодіння науковими знаннями з питань
механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва.
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та проблеми у сферах підприємницької торговельної та біржової діяльності або в
процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і
функціонування підприємницьких торговельних, біржових структур і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
3. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
4. Здатність діяти відповідально та свідомо.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
1. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
2. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
Програмні результати навчання (РН):
1. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати
відповідальність за результати.
2. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у
сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.

ПАСПОРТ
Навчальної дисципліни «Системи технологій»
на 2020-2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом - 90 год.
Лекцій – 20 год., практичних занять – 20 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр в якому викладається дисципліна – 2
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни – вивчення інноваційних принципів функціонування
механізованих технологічних ліній та систем в підприємствах агропромислового комплексу.
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та проблеми у сферах підприємницької торговельної та біржової діяльності або в
процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і
функціонування підприємницьких торговельних, біржових структур і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
3. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
4. Здатність діяти відповідально та свідомо.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
1. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
2. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
Програмні результати навчання (РН):
1. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати
відповідальність за результати.
2. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у
сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.

4.1. Екологія
4.2. Основи екології
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Екологія»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 90 год.
Лекцій – 20 год., практичних занять – 20 год.
Форма підсумкового контролю – залік

Семестр, в якому викладається дисципліна – 2-й
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни вивчати взаємодію людини з навколишнім
середовищем у процесі її господарської діяльності і, зокрема, вплив
сільськогосподарської діяльності на природні комплекси та їх компоненти, взаємодію між
компонентами аґроекосистем і специфіку колообігу у них речовин, перенесення енергії,
характер функціонування аґроекосистем в умовах техногенного навантаження.
Компетентності
1. Здатність до абстрактного мислення аналізу і синтезу
2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях
3. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
Програмні результати навчання
1. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у
сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної
діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Основи екології»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 90 год.
Лекцій – 20 год., практичних занять – 20 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр, в якому викладається дисципліна – 2
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни вивчати взаємодію людини з навколишнім
середовищем у процесі її господарської діяльності і, зокрема, вплив антропогенної
діяльності на природні комплекси та їх компоненти, взаємодію між компонентами
аґроекосистем і специфіку колообігу речовин, перенесення енергії, характер
функціонування аґроекосистем в умовах техногенного навантаження, а також моніторинг
екологічної діяльності.
Компетентності
1. Здатність до абстрактного мислення аналізу і синтезу
2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях
3. Прагнення до збереження навколишнього середовища
Програмні результати навчання
1. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у
сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної
діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур.

2 курс
5.1. Правознавство
5.2. Основи права
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Правознавство»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 150 год.
Лекцій – 36 год., практичних занять – 36 год.
Форма підсумкового контролю – екзамен
Семестр, в якому викладається дисципліна – 3
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Метою дисципліни – є формування у здобувачів вищої освіти системи правових
знань; засвоєння здобувачами основних положень права, формування й розвиток вміння
користуватися нормативно-правовими актами для вирішення практичних правових
завдань і ситуацій; розуміння здобувачами місця й ролі всієї системи права України та
окремих її галузей.
Компетентності
1. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
2. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина.
3. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень створення, функціонування підприємницьких, торговельних
та біржових структур.
4. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької та біржової діяльності.
5. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.
Програмні результати навчання
1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
2.
Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.
3. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень
щодо створення і функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур.
4. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності для подальшого використання на практиці.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Основи права»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 150 год.
Лекцій – 36 год., практичних занять – 36 год.
Форма підсумкового контролю – екзамен
Семестр, в якому викладається дисципліна – 3
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Метою дисципліни є формування знань про систему права України, її
характеристики та особливості; про теорії виникнення держави і права; засвоєння
здобувачами базових положень права, формування й розвиток вміння користуватися
законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами для вирішення
практичних правових завдань і ситуацій; розуміння здобувачами місця й ролі всієї
системи права України та окремих її галузей.
Компетентності:
1. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
2. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина.
3. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької та біржової діяльності.
4. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.
5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Програмні результати навчання:
1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
2.
Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.
3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й
іноземними мовами.
4. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень
щодо створення і функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур.
5. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності для подальшого використання на практиці.

6.1. Організація та нормування праці
6.2. Система наукових методів організації праці
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Організація та нормування праці»
2020-2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо – професійна програма 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 120 годин
Лекцій – 28 год., практичних – 28 год.
Форма підсумкового контролю – залік

Семестр, в якому викладається дисципліна – 3
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців спеціальних знань та
комплексу прикладних навичок з організації та нормування праці в підприємствах аграрної
сфери.
Компетентності:
Інтегральна: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у
сферах підприємницької торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що
передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких
торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.
Загальні компетентності (ЗК):
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях.
3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
5. Здатність працювати в команді.
6. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
7. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.
8. Здатність виявляти ініціативу і підприємливість.
Спеціальні компетентності(СК):
1. Здатність обирати та використовувати відповідні методи. Інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення. Функціонування підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
2. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг
підприємницькій торговельній та біржовій діяльності.
3. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької торговельної та біржової діяльності.
Програмні результати навчання:
1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
3. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності.
4. Організувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних
джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності.
5. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які
дозволяють досягти професійних цілей.
6. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у
сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
7. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і
правової держави.
8. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Система наукових методів організації праці»
2020-2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо – професійна програма 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 120 годин / 4 кредитів ЄКТС
Лекцій – 28 год., практичних – 28 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр, в якому викладається дисципліна – 3
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців спеціальних знань та
комплексу прикладних навичок із системи наукових методів організації праці в підприємствах
аграрної сфери.
Компетентності:
Інтегральна: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми
у сферах підприємницької торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що
передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких
торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.
Загальні компетентності (ЗК):
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях.
3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
5. Здатність працювати в команді.
6. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
7. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
України.
Спеціальні компетентності (СК):
1. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
2. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької торговельної та біржової діяльності.
4. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
Програмні результати навчання:
1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановка та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

2. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності.
3. Організувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних
джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності.
5. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які
дозволяють досягти професійних цілей.
6. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю
забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і
правової держави.
7. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.
8. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з
урахуванням зовнішніх і внутрішніх впливів.

7.1. Аграрна політика
7.2. Стратегія розвитку аграрного сектору
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Аграрна політика»
на 2020-2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом - 90 год.
Лекцій - 22 год., практичних занять - 22 год.
Форма підсумкового контролю –залік.
Семестр в якому викладається дисципліна – ІІ семестр.
Дисципліна - вибіркова.
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни: формування системи знань з теоретичних основ
аграрної політики, обґрунтування необхідності державного регулювання, характеристика
сучасного стану та державної підтримки аграрного сектора, оцінка результатів
реформування та приклади аграрної політики окремих розвинутих країн світу.
Компетентності:
- загальні:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях.
3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
5. Здатність виявляти ініціативу і підприємливість.
6. Здатність діяти відповідно та свідомо.
- фахові:
1. Критичне осмислення теоретичних основ підприємницької, торговельної та
біржової діяльності.

2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
3. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів та послуг
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
4. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
Програмні результати навчання
1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності
й уміння критичного мислення, аналізу і синтезу в професійних цілях.
2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, біржовій та торговій діяльності.
3. Використовувати сучасні комп’ютерні та телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності.
4. Організовувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних
джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі і біржової
діяльності.
5. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які
дозволяють досягти професійних цілей.
6. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у
сфері збереження навколишнього середовища і здійснення безпечної діяльності
підприємницьких, торговельних і біржових структур.
7. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю
забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і
правової держави.
8. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень
щодо створення і функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.
9. Оцінювати характеристики товарів і послуг підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
10. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності.
11. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та
результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з
урахуванням ризиків.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Стратегія розвитку аграрного сектору»
на 2020-2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом - 90 год.
Лекцій - 22 год., практичних занять - 22 год.
Форма підсумкового контролю –залік.
Семестр в якому викладається дисципліна – ІІ семестр.
Дисципліна - вибіркова.

Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни: вивчення теоретичних засад аграрного розвитку та
напрямків його практичного застосування в економіці України.
Компетентності:
- загальні:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях.
3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
5. Здатність виявляти ініціативу і підприємливість.
6. Здатність діяти відповідно та свідомо.
- фахові:
1. Критичне осмислення теоретичних основ підприємницької, торговельної та
біржової діяльності.
2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
3. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів та послуг
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
4. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
Програмні результати навчання
1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності
й уміння критичного мислення, аналізу і синтезу в професійних цілях.
2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, біржовій та торговій діяльності.
3. Використовувати сучасні комп’ютерні та телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності.
4. Організовувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних
джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі і біржової
діяльності.
5. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які
дозволяють досягти професійних цілей.
6. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у
сфері збереження навколишнього середовища і здійснення безпечної діяльності
підприємницьких, торговельних і біржових структур.
7. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю
забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і
правової держави.
8. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень
щодо створення і функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.
9. Оцінювати характеристики товарів і послуг підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
10. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності.
11. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та
результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з
урахуванням ризиків.

8.1. Інвестування
8.2. Інвестиційна діяльність
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Інвестування»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 120 годин
Лекцій – 28 год., практичних занять – 28 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр в якому викладається дисципліна – 4
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни: ознайомлення з суттю та механізмом інвестування;
формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для досконалого володіння
практикою використання інвестиційних інструментів для залучення інвестицій;
вироблення вміння оцінювати та аналізувати інвестиційні портфелі та проекти, а також
інвестиційну політику, що проводиться в країні.
Компетентності:
інтегральна: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми
у сферах підприємницької, торгівельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що
передбачає застосування теорій та методів організації та функціонування
підприємницьких, торгівельних, біржових структур, що характеризується комплексністю
і невизначеністю умов.
загальні:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3. Здатність виявляти ініціативу і підприємливість.
4. Здатність діяти відповідально і свідомо.
спеціальні (фахові):
1. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
2. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг у
підприємницькій, торгівельній та біржовій діяльності.
Програмні результати навчальної дисципліни:
1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій у підприємницькій, торгівельній та біржовій діяльності.
2. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та
брати відповідальність за результати.
3. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для
забезпечення діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Інвестиційна діяльність»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 120 годин
Лекцій – 28 год., практичних занять – 28 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр в якому викладається дисципліна – 4
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни: надання теоретичних знань та практичних навичок
щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу.
Компетентності:
інтегральна: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми
у сферах підприємницької, торгівельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що
передбачає застосування теорій та методів організації та функціонування
підприємницьких, торгівельних, біржових структур, що характеризується комплексністю
і невизначеністю умов.
загальні:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3. Здатність виявляти ініціативу і підприємливість.
4. Здатність діяти відповідально і свідомо.
спеціальні (фахові):
1. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
2. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг у
підприємницькій, торгівельній та біржовій діяльності.
Програмні результати навчальної дисципліни:
1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій у підприємницькій, торгівельній та біржовій діяльності.
2. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та
брати відповідальність за результати.
3. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для
забезпечення діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур .

9.1. Операційний менеджмент
9.2. Внутрішній економічний механізм господарювання
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Операційний менеджмент»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 90 годин
Лекцій – 30 год., практичних занять – 30 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр в якому викладається дисципліна – 4
Дисципліна – вибіркова

Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни: підготовка висококваліфікованих фахівців
(бакалаврів) з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здатних розробляти
операційну стратегію організації, створювати операційну систему, а також управляти її
функціонуванням.
Компетентності:
Загальні:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
5. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
6. Здатність діяти відповідально та свідомо.
7. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина України.
8. Критичне осмислення теоретичних підприємницької торговельної та біржової
діяльності.
9. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
10. Здатність здійснювати діяльність із дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької торговельної та біржової діяльності.
Спеціальні (фахові):
1. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
2. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій
торговельній та біржовій діяльності.
3. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
4. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів
діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням
ризиків.
Програмні результати навчальної дисципліни:
1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності
й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановка та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
3. Використовувати сучасні комп'ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності.
4. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.
5. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з
урахуванням зовнішніх і внутрішніх впливів.
6. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній та

біржовій діяльності.
7. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації
зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.
8. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків
та
результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з
урахуванням ризиків.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни
«Внутрішній економічний механізм господарювання»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 90 годин
Лекцій – 30 год., практичних занять – 30 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр в якому викладається дисципліна – 4
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни: підготовка висококваліфікованих фахівців
(бакалаврів) з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здатних вирішувати
завдання, пов’язані із діагностичною, плановою, прогнозною діяльністю, організацією та
управлінням підприємницькою діяльністю в підприємствах торгівлі, в установах та
організаціях біржового ринку; сприяння розвитку багатоукладної економіки України;
забезпечення конкурентоспроможності підприємств та економіки України.
Компетентності:
загальні:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
5. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
6. Здатність діяти відповідально та свідомо.
7. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина України.
8. Критичне осмислення теоретичних підприємницької торговельної та біржової
діяльності.
спеціальні (фахові):
1. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
2. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької торговельної та біржової діяльності.
3. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
4. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій

торговельній та біржовій діяльності.
5. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
6. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів
діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням
ризиків.
Програмні результати навчальної дисципліни:
1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності
й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановка та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
3. Використовувати сучасні комп'ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності.
4. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.
5. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з
зовнішнім і внутрішнім впливами.
6. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності.
7. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації
зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.
8. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків
та
результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з
урахуванням ризиків.

3 курс
10.1. Стратегічний менеджмент
10.2. Стратегічне управління підприємством
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент»
на 2020–2021 навчальний рік
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 120 год.
Лекцій – 24 год., практичних занять – 24 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр, в якому викладається дисципліна – 6
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни є оволодіння теоретико-методологічними основами
стратегічного менеджменту та практичними навичками: прийняття стратегічних рішень
у процесі управління діяльністю та розвитком організацій; створення системи

стратегічного менеджменту та забезпечення її функціонування в динамічному ринковому
середовищі.
Компетентності
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в
процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і
функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
4. Здатність працювати в команді.
5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
6.Здатність діяти відповідально та свідомо.
Спеціальні (фахові) компетентності:
1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та
біржової діяльності.
2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
4. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
5. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів
діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням
ризиків.
Програмні результати навчання
1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
2.Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які
дозволяють досягати професійних цілей.
3. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та
брати відповідальність за результати.
4. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень
щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.
5. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів
діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Стратегічне управління підприємством»
на 2020–2021 навчальний рік
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 120 год.
Лекцій – 24 год., практичних занять – 24 год.

Форма підсумкового контролю – залік
Семестр, в якому викладається дисципліна – 6
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни є оволодіння теоретико–методологічними
аспектами розробки стратегій; створення системи стратегічного управління та
забезпечення її функціонування в динамічному ринковому середовищі.
Компетентності
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в
процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і
функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
4. Здатність працювати в команді.
5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
6.Здатність діяти відповідально та свідомо.
Спеціальні (фахові) компетентності:
1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та
біржової діяльності.
2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
4. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
5. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів
діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням
ризиків.
Програмні результати навчання
1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
2.Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які
дозволяють досягати професійних цілей.
3. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та
брати відповідальність за результати.
4. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень
щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.
5. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів
діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.

11.1. Основи ЗЕД
11.2. Організація і техніка проведення зовнішньо-економічних операцій

ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 90 годин
Лекцій – 22 год., практичних занять – 22 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр в якому викладається дисципліна – 5
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців теоретичних
знань у сфері зовнішньоекономічної діяльності; набуття системних знань і навичок щодо
забезпечення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності.
Компетентності:
загальні:
1.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2.
Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
3.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
4.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
5.
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
6.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
7.
Здатність працювати в команді.
8.
Прагнення до збереження навколишнього середовища.
9.
Здатність діяти відповідально та свідомо.
10. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина України.
спеціальні (фахові):
1.
Критичне осмислення теоретичних підприємницької торговельної та
біржової діяльності.
2.
Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
3.
Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг
підприємницькій торговельній та біржовій діяльності.
4.
Здатність здійснювати діяльність ' з дотриманням вимог нормативноправових документів у сфері підприємницької торговельної та біржової діяльності.
5.
Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
6.
Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій
торговельній та біржовій діяльності.
7.
Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і
результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з
урахуванням ризиків.

Програмні результати навчальної дисципліни:
1. PH 1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності
й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
2. PH 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановка та вирішення завдань
за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій
діяльності.
3. PH 3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й
іноземною мовами.
4. PH 4. Використовувати сучасні комп'ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності.
5. PH 5. Організовувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних
джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності.
6. PH 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які
дозволяють досягти професійних цілей.
7. PH 8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у
сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
8. PH 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
9. PH 16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.
10. PH 18. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності.
11. PH 20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та
результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з
урахуванням ризиків.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Організація і техніка проведення зовнішньоекономічних
операцій»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 90 годин
Лекцій – 22 год., практичних занять – 22 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр в якому викладається дисципліна – 5
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни: озброєння майбутніх спеціалістів науковими
теоретичними знаннями і практичними навичками з організації і здійснення
зовнішньоекономічних операцій з урахуванням сукупності різноманітних змінних умов у
зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Компетентності:
загальні:
11. ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
12. ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
13. ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
14. ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
15. ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
16. ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
17. ЗК 7. Здатність працювати в команді.
18. ЗК 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
19. ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.
20. ЗК 11. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина України.
спеціальні (фахові):
8. СК 1. Критичне осмислення теоретичних підприємницької торговельної та біржової
діяльності.
9. СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
10. СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг
підприємницькій торговельній та біржовій діяльності.
11. СК 6. Здатність здійснювати діяльність ' з дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької торговельної та біржової діяльності.
12. СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
13. СК 8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій
торговельній та біржовій діяльності.
14. СК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів
діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням
ризиків.
Програмні результати навчальної дисципліни:
12. PH 1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності
й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
13. PH 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановка та вирішення завдань
за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій
діяльності.
14. PH 3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й
іноземною мовами.
15. PH 4. Використовувати сучасні комп'ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності.
16. PH 5. Організовувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних
джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності.
17. PH 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які

18.

19.
20.
21.
22.

дозволяють досягти професійних цілей.
PH 8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у
сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
PH 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
PH 16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.
PH 18. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності.
PH 20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та
результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з
урахуванням ризиків.

12.1. Ціни та ціноутворення
12.2. Основи ціноутворення
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Ціни та ціноутворення»
на 2020-2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом - 90 год.
Лекцій - 22 год., практичних занять - 22 год.
Форма підсумкового контролю – залік.
Семестр в якому викладається дисципліна – 5 семестр.
Дисципліна - вибіркова.
Анотація дисципліни:
Метою навчальної дисципліни є сформувати уміння по організації роботи з
ціноутворення на підприємстві в ринкових умовах, навчити студентів використовувати
наукові засоби та методи визначення цін на продукцію та послуги з урахуванням
кон'юнктури, вимог чинних законодавчих та нормативних актів.
Компетентності:
загальні:
1.Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
3. Здатність працювати в команді.
4. Здатність діяти відповідально та свідомо.
спеціальні:
1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької торговельної та
біржової діяльності.
2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
4. Здатність використовувати знання теоретичних аспектів ціни і ціноутворення для
цілей практичного ціноутворення; забезпечувати взаємозв'язок витрат, обсягів

продажів і прибутку підприємства при різній структурі ринка; ефективно
управляти факторами ціноутворення для забезпечення комерційного успіху.
Програмні результати навчання
1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановка та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
2. Організовувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних
джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності.
3. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі
і біржової діяльності для подальшого використання на практиці.
4. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських
рішень щодо створення і функціонування підприємницьких, торговельних та біржових
структур.
5. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для
забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
6. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у
кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх і внутрішніх впливів.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Основи ціноутворення»
на 2020-2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом - 90 год.
Лекцій - 22 год., практичних занять - 22 год.
Форма підсумкового контролю – залік.
Семестр в якому викладається дисципліна – 5 семестр.
Дисципліна - вибіркова.
Анотація дисципліни:
Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів комплексу знань з
теоретичних та методологічних основ ціноутворення, оволодіння ними, прийомами
розробки цінової політики і стратегії, методами розрахунків внутрішніх,
зовнішньоторговельних, світових, оптових і роздрібних цін та ін.
Компетентності:
- загальні:
1. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
3. Здатність діяти відповідально та свідомо.
- спеціальні:
1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької торговельної та
біржової діяльності.
2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних
та біржових структур.
3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
4. Здатність використовувати знання теоретичних аспектів ціни і ціноутворення для
цілей практичного ціноутворення; забезпечувати взаємозв'язок витрат, обсягів продажів

і прибутку підприємства при різній структурі ринка; ефективно управляти факторами
ціноутворення для забезпечення комерційного успіху
Програмні результати навчання
1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановка та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
2. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських
рішень щодо створення і функціонування підприємницьких, торговельних та біржових
структур.
3. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для
забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
4. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у
кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх і внутрішніх впливів.

4 курс
13.1. Електронна комерція
13.2. Інтернет-технологіі в бізнесі
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Електронна комерція»
на 2020-2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 90 год.
Лекцій – 16 год., лабораторних занять – 28 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр, в якому викладається дисципліна – 7
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни – формування системи теоретичних та
практичних знань про основні напрями розвитку електронної комерції, способи ведення
електронного бізнесу і комерції та виконання ділових операцій та угод з використанням
електронних засобів.
Компетентності
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані за
дачі у сферах підприємницької торговельної та біржової діяльності або в процесі
навчання, що передбачає застосування сучасних економічних теорій та методів
організації і функціонування підприємницьких торговельних, біржових структур і
характеризується комплексністю, нестабільністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності
1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Спеціальні (фахові) компетентності
1. Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських
рішень сучасні ІКТ.
2. Здатність використовувати систему електронного документообігу.

3. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських
процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.
4. Здатність впроваджувати інноваційні технології.
5. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного
управління та адміністрування.
Програмні результати навчання
1. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації
управлінських рішень.
2. Розуміти основи електронного урядування.
3. Уміти користуватися системою електронного документообігу.
4. Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і
формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
5. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціаль них
досліджень у професійній діяльності.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі»
на 2020-2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 90 год.
Лекцій – 16 год., лабораторних занять – 28 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр, в якому викладається дисципліна – 7
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни – формування системи теоретичних та
практичних знань з проведення фінансово-комерційних операцій з використанням
електронних засобів і нових комп’ютерно-телекомунікаційних технологій, а також
можливостей застосування цих технологій у різних сферах фінансово-економічної
діяльності для підвищення якості роботи підприємств і організацій.
Компетентності
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані за
дачі у сферах підприємницької торговельної та біржової діяльності або в процесі
навчання, що передбачає застосування сучасних економічних теорій та методів
організації і функціонування підприємницьких торговельних, біржових структур і
характеризується комплексністю, нестабільністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності
1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Спеціальні (фахові) компетентності
1. Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських
рішень сучасні ІКТ.
2. Здатність використовувати систему електронного документообігу.
3. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських
процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.
4. Здатність впроваджувати інноваційні технології.
5. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного
управління та адміністрування.

Програмні результати навчання
1. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації
управлінських рішень.
2. Розуміти основи електронного урядування.
3. Уміти користуватися системою електронного документообігу.
4. Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і
формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
5. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціаль них
досліджень у професійній діяльності.

14.1. Управління персоналом
14.2. Кадровий менеджмент
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Управління персоналом»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 120 год.
Лекцій – 30 год., практичних занять – 30 год.
Форма підсумкового контролю – ПМК (залік)
Семестр, в якому викладається дисципліна – 8
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни є підвищення ефективності управління
організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних
рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню цілісної системи
адміністративного управління організацією.
Компетентності
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та проблеми у сферах підприємницької торговельної та біржової діяльності або
в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і
функціонування підприємницьких торговельних, біржових структур і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності:
1. Здатність до абстактного мисленя, аналізу і синтезу.
2. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації..
3. Здатність працювати в команді.
4. Здатність виявляти ініціативу і підприємливість.
5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
6. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
7. Здатність до усного і письмового спілкування державною мовою.
8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
9. Навички міжособистісної взаємодії.
Спеціальні (фахові) компетентності:

1.
Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
2.
Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
3.
Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
Програмні результати навчання:
1. Уміти організовувати практичну роботу з управління ресурсами адміністрування
на підприємстві.
2. Уміти здійснювати аналіз якісного складу організації; застосовувати різні методи
управління.
3. Уміти використовувати та аналізувати етапи та інструменти реалізації та
забезпечення взаємозв’язку функцій адміністративного менеджменту в умовах сучасних
організацій.
4. Уміти освоювати та використовувати методи прийняття адміністративних
управлінських рішень.
5. Уміти опановувати практичні навички керівництва людьми для досягнення цілей
організації.

ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Кадровий менеджмент»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 120 год.
Лекцій – 30 год., практичних занять – 30 год.
Форма підсумкового контролю – ПМК (залік)
Семестр, в якому викладається дисципліна – 7
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни: є формування у здобувачів системи знань щодо
основних принципів і методів кадрової роботи, навиків системного формування і
проведення ефективної кадрової політики.
Компетентності
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та проблеми у сферах підприємницької торговельної та біржової діяльності або
в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і
функціонування підприємницьких торговельних, біржових структур і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності:
1. Здатність до абстактного мисленя, аналізу і синтезу.
2. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації..
3. Здатність працювати в команді.
4. Здатність виявляти ініціативу і підприємливість.
5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
6. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

7. Здатність до усного і письмового спілкування державною мовою.
8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
9. Навички міжособистісної взаємодії.
Спеціальні (фахові) компетентності:
1.
Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
2.
Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
3.
Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
Програмні результати навчання
1. Уміти здійснювати аналіз сучасної організації, організаційної культури.
2. Уміти визначати основну мету, напрямки та типи кадрової політики в організації.
3. Уміти будувати різні моделі управлінських ситуацій, і знаходити шляхи
управління поведінкою персоналу в них.
4. Визначати потребу в персоналі і вміти враховувати витрати на персонал,
нормування й облік чисельності.
5. Уміти складати плани проведення ділових бесід, виробничих нарад.
6. Уміти аналізувати практику застосування різних стилів управління персоналом.
7. Уміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне,
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності
до міжнародних стандартів.

15.1. Інвестиційний менеджмент
15.2. Інвестиційне проектування
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 120 год.
Лекцій – 12 год., практичних занять – 12 год.
Форма підсумкового контролю – ПМК (залік)
Семестр, в якому викладається дисципліна – 7
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців глибоких
теоретичних знань і практичних навичок щодо організації та управління інвестиційною
діяльністю, а також оволодіння інструментарієм, методикою розроблення інвестиційних
стратегій розвитку підприємницьких структур.
Компетентності
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або
в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і

функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
6. Здатність працювати в команді.
7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
Спеціальні компетентності:
1. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних
і біржових структур.
2. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
3. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
Програмні результати навчання
1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
2. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних
джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності.
3. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати
відповідальність за результати.
4. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень
щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Інвестиційне проектування»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 120 год.
Лекцій – 12 год., практичних занять – 12 год.
Форма підсумкового контролю – ПМК (залік)
Семестр, в якому викладається дисципліна – 7
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни є оволодіння науковими основами інвестиційного
проектування та розробка комплексу технічної документації, яка містить технікоекономічне обгрунтування проектів і моделі оцінки ефективності інвестицій.
Компетентності
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або
в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і

функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності:
1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
6. Здатність працювати в команді.
7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
Спеціальні компетентності:
1. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
2. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
3. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів
діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням
ризиків.
Програмні результати навчання:
1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
2. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних
джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності.
3. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень
щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.
4. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів
діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.

16.1. Корпоративне управління
16.2. Міжнародний менеджмент
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Корпоративне управління»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 90 год.
Лекцій – 12 год., практичних занять – 12 год.
Форма підсумкового контролю – ПМК (залік)
Семестр, в якому викладається дисципліна – 8
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців глибоких
теоретичних знань і практичних навичок щодо організації та управління системою
корпоративного управління на рівні підприємства, ознайомлення із інструментами
забезпечення функціонування системи корпоративного управління в підприємствах.

Компетентності
Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або
в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і
функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності:
1.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
2.
Здатність працювати в команді.
3.
Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
Спеціальні (фахові) компетентності:
1.
Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативноправових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
2.
Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
3.
Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
Програмні результати навчання
1.
Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських
рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових
структур.
2.
Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 90 год.
Лекцій – 12 год., практичних занять – 12 год.
Форма підсумкового контролю – ПМК (залік)
Семестр, в якому викладається дисципліна – 8
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни є формування системи теоретичних і практичних
навичок з управління діяльністю міжнародних корпорацій.
Компетентності
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або
в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і
функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
2. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
2. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

Спеціальні (фахові) компетентності:
1.
Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
2.
Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин
3.
Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
Програмні результати навчання
1. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації
зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм

17.1. Адміністративний менеджмент
17.2. Офісний менеджмент
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 120 год.
Лекцій – 30 год., практичних занять – 30 год.
Форма підсумкового контролю – ПМК (залік)
Семестр, в якому викладається дисципліна – 8
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни є підвищення ефективності управління
організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних
рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню цілісної системи
адміністративного управління організацією.
Компетентності
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та проблеми у сферах підприємницької торговельної та біржової діяльності або
в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і
функціонування підприємницьких торговельних, біржових структур і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності:
1. Здатність до абстактного мисленя, аналізу і синтезу.
2. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації..
3. Здатність працювати в команді.
4. Здатність виявляти ініціативу і підприємливість.
5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
6. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
7. Здатність до усного і письмового спілкування державною мовою.
8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
9. Навички міжособистісної взаємодії.

Спеціальні (фахові) компетентності:
1. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
2. Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
3. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
Програмні результати навчання
1. Уміти організовувати практичну роботу з управління ресурсами адміністрування
на підприємстві.
2. Уміти здійснювати аналіз якісного складу організації; застосовувати різні методи
управління.
3. Уміти використовувати та аналізувати етапи та інструменти реалізації та
забезпечення взаємозв’язку функцій адміністративного менеджменту в умовах сучасних
організацій.
4. Володіти та використовувати методи прийняття адміністративних управлінських
рішень.
5. Уміти опановувати практичні навички керівництва людьми для досягнення цілей
організації.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Офісний менеджмент»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 120 год.
Лекцій – 30 год., практичних занять – 30 год.
Форма підсумкового контролю – ПМК (залік)
Семестр, в якому викладається дисципліна – 8
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни є формування у здобувачів цілісної і логічнопослідовної системи знань про суть офісного менеджменту, ознайомлення з розвитком
науки офісного менеджменту, принципами, функціями, методами та механізмом
управління документування в умовах функціонування підприємства.
Компетентності
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та проблеми у сферах підприємницької торговельної та біржової діяльності або
в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і
функціонування підприємницьких торговельних, біржових структур і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності:
1. Здатність до абстактного мисленя, аналізу і синтезу.
2. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації..
3. Здатність працювати в команді.
4. Здатність виявляти ініціативу і підприємливість.

5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
6. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
7. Здатність до усного і письмового спілкування державною мовою.
8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
9. Навички міжособистісної взаємодії.
Спеціальні (фахові) компетентності:
1.
Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
2.
Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
3.
Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
Програмні результати навчання
1. Уміти за результатами оцінки і атестації робочих місць впроваджувати
раціональні схеми їх планування та організації, впроваджувати передовий досвід їх
оснащення та обслуговування.
2. Уміти працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою,
складати тексти офісних документів.
3. Уміти готувати та проводити презентації, організовувати проведення офіційних
прийомів.

18.1. Організація агробізнесу
18.2. Підприємництво в аграрній сфері
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Організація агробізнесу»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 90 годин
Лекцій – 12 год., практичних занять – 12 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр в якому викладається дисципліна – 8
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни: підготовка висококваліфікованих фахівців (
бакалаврів) з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здатних вирішувати
завдання, пов’язані із діагностичною, плановою, прогнозною діяльністю, організацією та
управлінням підприємницькою діяльністю в аграрних підприємствах, забезпечення
конкурентоспроможності підприємств та економіки України.
Компетентності:
загальні:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
5. Здатність працювати в команді.

6. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
спеціальні (фахові):
1. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
2. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг
підприємницькій торговельній та біржовій діяльності.
3. Здатність здійснювати діяльність ' з дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької торговельної та біржової діяльності.
4. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
5. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій
торговельній та біржовій діяльності.
6. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
7. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів
діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням
ризиків.
Програмні результати навчальної дисципліни:
1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності
й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановка та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
3. Використовувати сучасні комп'ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності.
4. Організовувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних
джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності.
5. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які
дозволяють досягти професійних цілей.
6. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у
сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
7. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю
забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і
правової держави.
8. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень
щодо створення і функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур.
9. Оцінювати характеристики товарів і послуг підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
10. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.
11. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у
кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх і внутрішніх впливів.
12. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності.
13. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.
14. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків
та
результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з
урахуванням ризиків.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Підприємництво в аграрній сфері»
на 2020–2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 90 годин
Лекцій – 12 год., практичних занять – 12 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр в якому викладається дисципліна – 8
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни: підготовка висококваліфікованих фахівців
(бакалаврів) з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здатних вирішувати
завдання, пов’язані із діагностичною, плановою, прогнозною діяльністю, організацією та
управлінням підприємницькою діяльністю в аграрних підприємствах, забезпечення
конкурентоспроможності підприємств та економіки України.
Компетентності:
загальні:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
5. Здатність працювати в команді.
6. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
спеціальні (фахові):
1. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
2. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг
підприємницькій торговельній та біржовій діяльності.
3. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької торговельної та біржової діяльності.
4. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
5. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій
торговельній та біржовій діяльності.
6. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
7. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів
діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням
ризиків.
Програмні результати навчальної дисципліни:

1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності
й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановка та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
3. Використовувати сучасні комп'ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності.
4. Організовувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних
джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності.
5. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які
дозволяють досягти професійних цілей.
6. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у
сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
7. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю
забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і
правової держави.
8. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень
щодо створення і функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур.
9. Оцінювати характеристики товарів і послуг підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
10. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.
11. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у
кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх і внутрішніх впливів.
12. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності.
13. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації
зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.
14. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків
та
результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з
урахуванням ризиків.

19.1. Інформаційні системи та технології
19.2. Технологія проектування та створення баз даних
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології»
на 2020-2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 90 год.
Лекцій – 18 год., лабораторних занять – 26 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр, в якому викладається дисципліна – 8

Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни – формування системи теоретичних знань та
практичних навичок побудови та функціонування інформаційних систем на базі сучасних
інформаційних технологій з метою ефективного здійснення підприємницької діяльності.
Компетентності
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані
задачі у сферах підприємницької торговельної та біржової діяльності або в процесі
навчання, що передбачає застосування сучасних економічних теорій та методів
організації і функціонування підприємницьких торговельних, біржових структур і
характеризується комплексністю, нестабільністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Спеціальні (фахові) компетентності
1. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
2. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
Програмні результати навчання
1.
Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну
та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності.
2.
Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з
різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності.
3.
Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських
рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових
структур.
ПАСПОРТ
навчальної дисципліни «Технологія створення та проектування баз даних»
на 2020-2021 навчальний рік
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кількість годин за навчальним планом – 90 год.
Лекцій – 18 год., лабораторних занять – 26 год.
Форма підсумкового контролю – залік
Семестр, в якому викладається дисципліна – 8
Дисципліна – вибіркова
Анотація дисципліни:
Мета навчальної дисципліни – засвоєння методів і засобів проектування,
створення та ведення баз даних економічної інформації як основи інформаційних систем
аграрного менеджменту з використанням сучасних систем управління базами даних з
метою підвищення ефективності підприємницької діяльності агропідприємств.

Компетентності
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні, спеціалізовані
задачі у сферах підприємницької торговельної та біржової діяльності або в процесі
навчання, що передбачає застосування сучасних економічних теорій та методів
організації і функціонування підприємницьких торговельних, біржових структур і
характеризується комплексністю, нестабільністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Спеціальні (фахові) компетентності
1. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
2. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
Програмні результати навчання
1.
Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну
та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності.
2.
Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з
різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності.
3.
Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських
рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових
структур.

