
ЕКСПЛІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

освітньо-науковий ступінь доктор філософії 

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля  

та біржова діяльність» 

  



2 

Зміст 

Digital-технології у підприємництві ...................................................................... 3 

Сучасні тенденції розвитку торговельної сфери ................................................. 5 

Глобальні стратегії соціально-економічного розвитку ....................................... 7 

Сучасні технології біржової торгівлі .................................................................... 9 

Стратегічний бізнес-консалтинг .......................................................................... 11 

Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій ....................... 13 

Венчурний бізнес .................................................................................................. 15 

Стратегічний маркетинг у підприємницькій діяльності ................................... 17 

Сучасні моделі соціально-економічного розвитку ............................................ 19 

Управління ризиками підприємницької діяльності ........................................... 21 

Соціальна відповідальність бізнесу .................................................................... 23 

Соціальне підприємництво .................................................................................. 25 

 

  



3 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Digital-технології у підприємництві 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Digital-технології у підприємництві 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

планувати і здійснювати комплексні дослідження 

на сучасному рівні з використанням новітніх 

інформаційних і комунікаційних технологій. 

СК 1. Знання основних концепцій, розуміння 

теоретичних і практичних проблем у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

СК 2. Здатність ідентифікувати, формулювати та 

вирішувати актуальні наукові та прикладні 

проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

СК 4. Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати 

комплексні проблеми та приймати науково 

обґрунтовані рішення в професійній діяльності. 

СК 7. Здатність вирішувати задачі прогнозування 

процесів розвитку підприємницьких, торговельних 

та/або біржових структур із використанням 

економіко-математичних методів та 

інформаційних технологій. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, аналіз 

ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Базові знання з економічної теорії, економіки 

підприємства, підприємницької діяльності 

Викладач д. е. н., професор Скидан О. В., к. е. н., доцент 

Булуй О. Г. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 2. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при спілкуванні, обміні 

інформацією, зборі, обробці, аналізі, інтерпретації даних. 
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РН 3. Моделювати і прогнозувати процеси розвитку підприємницьких, торговельних та / 

або біржових структур з використанням економіко-математичного інструментарію та 

інформаційних технологій. 

РН 4. Приймати соціально відповідальні рішення, забезпечувати лідерство та 

автономність у їх реалізації в професійній діяльності. 

РН 9. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й 

моделі вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Цифрові технології у підприємництві: основні поняття. 

Тема 2. Цифрова інфраструктура. 

Тема 3. Перехід до цифрової економіки. 

Тема 4. Цифрові технології в освітньому середовищі. 

Тема 5. Розвиток цифрових послуг в державному управлінні. 

Тема 6. Цифрові технології в суспільно-економічній сфері. 

Тема 7. Цифрові технології на ринку праці. 

Тема 8. Цифрова (електронна) комерція. 

Тема 9. Захист інформації в Інтернет. Кібербезпека. 

Тема 10. Стратегії трансформації бізнесу в цифровому суспільстві. 

Тема 11. Інтегровані інформаційні системи управління підприємством. 

Тема 12. Технології інтелектуального аналізу даних. 

Тема 13. СППР та експертні системи. 

Тема 14. Основи візуалізації даними. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Сучасні тенденції розвитку торговельної сфери 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Сучасні тенденції розвитку торговельної сфери 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

СК 1. Знання основних концепцій, розуміння 

теоретичних і практичних проблем у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

СК 2. Здатність ідентифікувати, формулювати та 

вирішувати актуальні наукові та прикладні 

проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

СК 4. Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати 

комплексні проблеми та приймати науково 

обґрунтовані рішення в професійній діяльності. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, аналіз 

ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Базові знання з економічної теорії, 

підприємницької та комерційної діяльності 

Викладач к. е. н., доцент Овдіюк О. М., начальник сектору 

людських ресурсів та касових операцій ТОВ 

«Ашан Україна Гіпермаркет» Лутай Л. С. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 1. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей. 

РН 4. Приймати соціально відповідальні рішення, забезпечувати лідерство та 

автономність у їх реалізації в професійній діяльності. 

РН 9. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й 

моделі вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

РН 13. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання 

у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Організаційні моделі бізнесу в торговельній сфері. 

Тема 2. Сучасний стан розвитку внутрішньої торгівлі та його інформаційне забезпечення. 

Тема 3. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку торгівлі. 
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Тема 4. Напрями активізації підприємництва у сфері послуг. 

Тема 5. Цифрові технології в торгівлі. 

Тема 6. Глобальні тренди розвитку торгової сфери. 

Тема 7. Торговельна політика ЄС. 

Тема 8. Система сучасних правил СОТ. 

Тема 9. Торговельні війни та їх вплив на розвиток. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

  



7 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Глобальні стратегії соціально-економічного розвитку  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Глобальні стратегії соціально-економічного 

розвитку 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 3. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати 

інформацію з різних джерел, організовувати та 

керувати інформацією.  

ЗК 10. Здатність розробляти та управляти 

науковими проектами, готувати пропозиції щодо 

фінансування наукових досліджень. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 
проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти економічну природу 

бізнесу, об’єктивний характер його виникнення; 

основні форми економічних відносин бізнесу та 

розуміти їх особливості в сучасних умовах; вплив 

методів ринкового та державного регулювання 

економічних відносин бізнесу на внутрішню 

макроекономічну стабільність в країні. 

Викладач д. е. н., професор Скидан О. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

 

Результати навчання (уміння та навички):   

РН 1. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей. 

РН 3. Моделювати і прогнозувати процеси розвитку підприємницьких, торговельних та / 

або біржових структур з використанням економіко-математичного інструментарію та 

інформаційних технологій. 

РН 8. Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до 

вирішення комплексних наукових і практичних завдань.  

РН 9. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й 

моделі вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

РН 13. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання 

у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Глобалістика як наука про геоекономіку та методологічна основа сучасної 

глобальної економічної політики  

Тема 2. Стратегічні інтереси суб’єктів глобальної економічної діяльності та механізми їх 

реалізації  

Тема 3. Необхідність глобалізаційної адаптації зовнішньо-економічної макромоделі 

України  

Тема 4. Геоекономічна модель України та стратегічні цілі держави і вітчизняного бізнесу  

Тема 5. Модель енергетичного балансу України як агрегована інформаційна система 

відтворювальних ланцюжків убезпечення економіки України в умовах глобалізації  

Тема 6. Стан, тенденції і фактори розвитку світового ринку гірничо-металургійної 

продукції та стратегічні пріоритети на ньому українського бізнесу  

Тема 7. Світовий ринок сільськогосподарської продукції та стратегічні інтереси на ньому 

українського бізнесу 

Тема 8. Глобальні стратегічні інтереси українського бізнесу на цільових міжнародних 

ринках  

Тема 9. Проведення стратегічних змін міжнародними бізнес-компаніями в умовах 

інформатизованого глобального суспільства  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Сучасні технології біржової торгівлі  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Сучасні технології біржової торгівлі 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

планувати і здійснювати комплексні дослідження 

на сучасному рівні з використанням новітніх 

інформаційних і комунікаційних технологій на 

основі цілісного системного наукового світогляду з 

використанням знань в області філософії науки. 

ЗК 3. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати 

інформацію з різних джерел, організовувати та 

керувати інформацією. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

вміти аналізувати автоматизовані інформаційні 

системи обробки та застосувати автоматизовані 

інформаційні системи обробки економічної 

інформації різного призначення; користуватися 

економічною інформацією різних джерел; 

організовувати і проводити економічний аналіз 

Викладач к. е. н., доцент Левківська Л. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

 

Результати навчання (уміння та навички):   

РН 2. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при спілкуванні, обміні 

інформацією, зборі, обробці, аналізі, інтерпретації даних. 

РН 8. Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до 

вирішення комплексних наукових і практичних завдань.  

РН 9. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й 

моделі вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

РН 13. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання 

у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Сучасний стан світової біржової торгівлі 

Тема 2. Сучасні міжнародні біржові ринки 

Тема 3. Концепція ціноутворення на ф’ючерсних ринках Фундаментальний аналіз 

біржових цін та курсів 

Тема 4. Технічний аналіз ф’ючерсних цін. 

Тема 5. Аналіз та прогнозування біржової кон’юнктури 

Тема 6. Учасники біржових операцій 

Тема 7. Кліринг та система розрахунків за біржовими угодами 

Тема 8.  Процедура поставки за біржовими контрактами 

Тема 9.  Електронний трейдинг – сучасна технологія біржової торгівлі 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Стратегічний бізнес-консалтинг  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Стратегічний бізнес-консалтинг  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 3. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати 

інформацію з різних джерел, організовувати та 

керувати інформацією.  

ЗК 6. Здатність ефективно спілкувати із загальною 

та спеціальною аудиторією, а також подавати 

інформацію у зручний та зрозумілий спосіб. 

ЗК 7. Здатність працювати у команді, розуміючи 

відповідальність за зобов’язання та результати 

роботи. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

вміти аналізувати автоматизовані інформаційні 

системи обробки та застосувати автоматизовані 

інформаційні системи обробки економічної 

інформації різного призначення; користуватися 

економічною інформацією різних джерел; 

організовувати і проводити економічний аналіз 

Викладач д. е. н., професор Вітвіцький В. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

 

Результати навчання (уміння та навички):   

РН 4. Приймати соціально відповідальні рішення, забезпечувати лідерство та 

автономність у їх реалізації в професійній діяльності. 

РН 6. Ініціювати інноваційні проекти, організовувати та координувати підготовку 

проектних пропозицій щодо фінансування та реєстрації наукових розробок. 

РН 8. Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до 

вирішення комплексних наукових і практичних завдань.  

РН 9. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й 

моделі вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

РН 10. Планувати і виконувати наукові дослідження, презентувати й обговорювати їх 

результати державною та іноземною мовами. 
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Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Основні види та завдання консалтингу. 

Тема 2. Характеристика та класифікація консалтингових послуг. 

Тема 3. Консалтинговий цикл (взаємодії консультантів і клієнтів) 

Тема 4. Процес бізнес-консалтингу. 

Тема 5. Методика процесу консалтингу бенчмаркінг, аутсорсінг, коучінг. 

Тема 6. Бізнес-стратегії у сфері консалтингу. 

Тема 7. Цінова політика консалтингових фірм 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Комерціалізація наукових досліджень та трансфер 

технологій 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 3. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати 

інформацію з різних джерел, організовувати та 

керувати інформацією. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач к. е. н., доцент Плотнікова М. Ф. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН4. Приймати соціально відповідальні рішення, забезпечувати лідерство та автономність 

у їх реалізації в професійній діяльності. 

РН6. Ініціювати інноваційні проекти, організовувати та координувати підготовку 

проектних пропозицій щодо фінансування та реєстрації наукових розробок. 

РН8. Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до 

вирішення комплексних наукових і практичних завдань. 

РН9. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й 

моделі вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи організації наукових досліджень та трансферу 

технологій. 

Тема 2. Етапи, форми і способи комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок. 

Тема 3. Державне регулювання у сферах комерціалізації наукових досліджень та трансфер 

технологій. 

Тема 4. Сутність і механізми технологічного обміну, комерціалізації наукових досліджень 

та трансферу технологій. 

Тема 5. Вартісна оцінка наукових досліджень та проведення технологічного аудиту. 

Тема 6. Міжнародний досвід та вітчизняна практика процесів комерціалізація наукових 

досліджень та трансфер технологій. 
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Тема 7. Основи організації маркетингових досліджень на ринку об’єктів інтелектуальної 

власності 

Тема 8. Управління трансфером технологій і комерціалізацією наукових досліджень на 

підприємстві. 

Тема 9. Принципи і показники ефективності трансферу технологій на підприємствах. 

Тема 10. Перспективи комерціалізації інтелектуальних інвестицій в Україні. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти передбачає поточне 

та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Венчурний бізнес 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Венчурний бізнес 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 10. Здатність розробляти та управляти 

науковими проектами, готувати пропозиції щодо 

фінансування наукових досліджень. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 
підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз 

критичних випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач к. е. н., доцент Плотнікова М. Ф. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН1. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей. 

РН6. Ініціювати інноваційні проекти, організовувати та координувати підготовку 

проектних пропозицій щодо фінансування та реєстрації наукових розробок. 

РН8. Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до 

вирішення комплексних наукових і практичних завдань. 

РН9. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й 

моделі вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Основні риси венчурного капіталу. Поняття та категорії венчурного бізнесу. 

Тема 2. Основні суб’єкти венчурного бізнесу та їх взаємодія. Венчурні фонди. 

Тема 3. Світова та вітчизняна практика використання венчурного капіталу. 

Тема 4. Ризики венчурної інноваційної діяльності. 

Тема 5. Державна підтримка та стимулювання венчурного бізнесу. 

Тема 6. Оцінка вартості інноваційної компанії. Ефективність використання зовнішніх схем 

венчурного фінансування. 

Тема 7. Діяльність бізнес-янголів, корпоративних венчурних фондів і фондів за участю 

держави. 

Тема 8. Особливості венчурної організації та управління. 

Тема 9. Вибір і залучення венчурних інвесторів. 

Тема 10. Стратегія виходу інвесторів із венчурного бізнесу. 
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Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти передбачає поточне 

та підсумкове оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Стратегічний маркетинг у підприємницькій діяльності 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Стратегічний маркетинг у підприємницькій 

діяльності 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 3. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати 

інформацію з різних джерел, організовувати та 

керувати інформацією.  

СК 2. Здатність ідентифікувати, формулювати та 

вирішувати актуальні наукові та прикладні 

проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

СК 4. Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати 

комплексні проблеми та приймати науково 

обґрунтовані рішення в професійній діяльності.  

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 
заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Освітній ступінь доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Повинні знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на 

різних рівнях економічних систем. 

Викладач д. е. н., професор Зіновчук В. В., к. е. н., доцент 

Тарасович Л. В. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

Кафедра маркетингу 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 1. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей. 

РН 8. Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до 

вирішення комплексних наукових і практичних завдань.  

РН 9. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й 

моделі вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

РН 13. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання 

у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Роль стратегічного маркетингу у підприємницькій діяльності. 
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Тема 2. Стратегічне бізнес-планування у сфері підприємництва. 

Тема 3. Маркетингове середовище сфери підприємництва. 

Тема 4. Маркетингова стратегічна сегментація у підприємницькій діяльності. 

Тема 5. Маркетингові стратегії у підприємницькій діяльності. 

Тема 6. Формування конкурентних переваг у сфері підприємництва.  

Тема 7. Управління стратегічними змінами в підприємницькій діяльності. 

Тема 8. Управління портфелем бізнесу суб’єктів підприємництва. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Сучасні моделі соціально-економічного розвитку 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Сучасні моделі соціально-економічного розвитку 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. 

ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

планувати і здійснювати комплексні дослідження 

на сучасному рівні з використанням новітніх 

інформаційних і комунікаційних технологій на 

основі цілісного системного наукового світогляду з 

використанням знань в області філософії науки. 

ЗК 3. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати 

інформацію з різних джерел, організовувати та 

керувати інформацією.  

ЗК 4. Здатність здійснювати організацію 

освітнього процесу та підготовку здобувачів вищої 

освіти до професійно-орієнтованої діяльності. 

ЗК 10. Здатність розробляти та управляти 

науковими проектами, готувати пропозиції щодо 

фінансування наукових досліджень. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до аспірантів, які 

хочуть обрати дисципліну 

 

Повинні знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на 

різних рівнях економічних систем.  

Викладач д. е. н., професор Скидан О. В., к. е. н., доцент 

Овдіюк О. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 1. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей. 



20 

РН 3. Моделювати і прогнозувати процеси розвитку підприємницьких, торговельних та / 

або біржових структур з використанням економіко-математичного інструментарію та 

інформаційних технологій. 

РН 4. Приймати соціально відповідальні рішення, забезпечувати лідерство та 

автономність у їх реалізації в професійній діяльності. 

РН 7. Застосовувати сучасні дослідницькі технології та методи досліджень у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

РН 9. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й 

моделі вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Дефініція та генезис моделювання. 

Тема 2. Концепції сучасного управління соціо-економічними системами. 

Тема 3. Сценарне планування в умовах сучасного управління. 

Тема 4. Математичні підходи до моделювання сучасних соціо-економічних систем. 

Тема 5. Концепція побудови моделей соціо-економічного розвитку 

Тема 6. Організаційно-економічні аспекти реалізації моделей соціально-економічного 

розвитку. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок аспірантів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Управління ризиками підприємницької діяльності  

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Управління ризиками підприємницької діяльності 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. 

ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

планувати і здійснювати комплексні дослідження 

на сучасному рівні з використанням новітніх 

інформаційних і комунікаційних технологій на 

основі цілісного системного наукового світогляду з 

використанням знань в області філософії науки. 

ЗК 3. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати 

інформацію з різних джерел, організовувати та 

керувати інформацією.  

ЗК 4. Здатність здійснювати організацію 

освітнього процесу та підготовку здобувачів вищої 

освіти до професійно-орієнтованої діяльності. 

ЗК 6. Здатність ефективно спілкувати із загальною 

та спеціальною аудиторією, а також подавати 

інформацію у зручний та зрозумілий спосіб. 

ЗК 10. Здатність розробляти та управляти 

науковими проектами, готувати пропозиції щодо 

фінансування наукових досліджень. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

3 семестр 

Вхідні вимоги до аспірантів, які 

хочуть обрати дисципліну 

 

Повинні знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на 

різних рівнях економічних систем.  

Викладач к. е. н., доцент Овдіюк О. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

РН 1. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей. 
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РН 8. Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до 

вирішення комплексних наукових і практичних завдань.  

РН 9. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й 

моделі вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Сутність ризику та джерела його виникнення. 

Тема 2. Класифікація ризиків. 

Тема 3.Ризики підприємницької діяльності. 

Тема 4. Кількісні способи виміру ризику. 

Тема 5. Аналіз та моделювання ризиків інвестиційної діяльності. 

Тема 6. Аналіз та оцінка ризиків фінансової діяльності. 

Тема 7. Управління ризиками підприємницької діяльності.  

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок аспірантів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Соціальна відповідальність бізнесу 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Соціальна відповідальність бізнесу 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

планувати і здійснювати комплексні дослідження 

на сучасному рівні з використанням новітніх 

інформаційних і комунікаційних технологій на 

основі цілісного системного наукового світогляду з 

використанням знань в області філософії науки. 

ЗК 3. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати 

інформацію з різних джерел, організовувати та 

керувати інформацією.  

ЗК 7. Здатність працювати у команді, розуміючи 

відповідальність за зобов’язання та результати 

роботи. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 

практичні, командна робота, 
семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Повинні володіти теоретичними та практичними 

аспектами сучасних проблем економіки та 

підприємництва, знати основні форми економічних 

відносин між суб’єктами бізнесу; мати знання в 

сфері розв’язання економічних проблем бізнесу, 

планування та показників ефективності. 

Викладач к. е. н., доцент Левківська Л. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни)  

Кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

 

Результати навчання (уміння та навички):   

РН 4. Приймати соціально відповідальні рішення, забезпечувати лідерство та 

автономність у їх реалізації в професійній діяльності. 

РН 7. Застосовувати сучасні дослідницькі технології та методи досліджень у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

РН 9. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й 

моделі вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  
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РН 13. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання 

у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку 

Тема 2. Корпоративна соціальна відповідальність як нова філософія бізнесу 

Тема 3. Місце соціальної відповідальності в управлінні організацією. 

Тема 4. Соціальні, економічні, екологічні аспекти соціальної відповідальності 

Тема 5. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності. 

Тема 6. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності. 

Тема 7. Міжнародні стандарти та ініціативи у сфері соціальної відповідальності 

Тема 8. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Соціальне підприємництво 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

Назва дисципліни Соціальне підприємництво 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

планувати і здійснювати комплексні дослідження 

на сучасному рівні з використанням новітніх 

інформаційних і комунікаційних технологій на 

основі цілісного системного наукового світогляду з 

використанням знань в області філософії науки. 

ЗК 3. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати 

інформацію з різних джерел, організовувати та 

керувати інформацією.  

ЗК 7. Здатність працювати у команді, розуміючи 

відповідальність за зобов’язання та результати 

роботи 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Методи викладання (лекції, 
практичні, командна робота, 

семінар, проектна робота, 

проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні, проблемні заняття, командна 

робота, аналіз ситуаційних вправ, аналіз критичних 

випадків 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії, 2 курс 

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність  

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

4 семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які 

хочуть обрати дисципліну 

Повинні володіти теоретичними аспектами 

сучасних проблем економіки та підприємництва, 

знати основні форми економічних відносин між 

суб’єктами бізнесу; мати знання в сфері 

розв’язання економічних проблем бізнесу, 

планування та показників ефективності. 

Викладач к. е. н., доцент Левківська Л. М. 

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра інноваційного підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

 

Результати навчання (уміння та навички):   

РН 1. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей. 

РН 4. Приймати соціально відповідальні рішення, забезпечувати лідерство та 

автономність у їх реалізації в професійній діяльності. 

РН 7. Застосовувати сучасні дослідницькі технології та методи досліджень у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

РН 9. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й 

моделі вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  
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РН 13. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання 

у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань): 

Тема 1. Соціальне підприємство – від ідеї до сталого розвитку 

Тема 2. Історія розвитку соціального підприємництва 

Тема 3. Організаційно-правові форми соціальних підприємств 

Тема 4. Бізнес-моделювання в соціальному підприємництві 

Тема 5. Фінансування соціального підприємства та маркетинг  

Тема 6. Інвестиції в соціальний бізнес 

Тема 7. Стратегія розвитку соціального бізнесу 

Тема 8. Міжнародний та український досвід соціального підприємництва 

 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає поточне та підсумкове 

оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 


