
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Доктор філософії 

Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності,  

Скидан О. В., 

Булуй О. Г. 

Digital-

технології у 

підприємництві 

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, 

РН 2. Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології 

при спілкуванні, обміні 

інформацією, зборі, 

обробці, аналізі, 

інтерпретації даних. 

РН 3. Моделювати і 

прогнозувати процеси 

розвитку 

підприємницьких, 

торговельних та / або 

біржових структур з 

використанням 

економіко-математичного 

інструментарію та 

інформаційних 

технологій. 

Лекції, практичні, 

проблемні 

заняття, аналіз 

ситуаційних 

вправ, проектна 

робота, 

проблемні 

заняття 

доктор 

філософії,  
2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Базові знання з 

економічної 

теорії, 

економіки 

підприємства, 

підприєм-

ницької 

діяльності 



2 

Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

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. 

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. 



3 

Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності,  

Овдіюк О. М., 

Лутай Л. С. 

Сучасні 

тенденції 

розвитку 

торговельної 

сфери 

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. 

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. 

 

Лекції, практичні, 

проблемні 

заняття, аналіз 

ситуаційних 

вправ, проектна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Доктор 

філософії, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Базові знання з 

економічної 

теорії, 

підприєм-

ницької та 

комерційної 

діяльності 



4 

Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Скидан О. В. 

Глобальні 

стратегії 

соціально-

економічного 

розвитку 

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. 

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 

Лекції, практичні, 

проблемні 

заняття, командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Доктор 

філософії, 

2 курс, 

4 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

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 



5 

Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

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. 

макроеконо-

мічну 

стабільність в 

країні. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Левківська Л. М. 

Сучасні 

технології 

біржової 

торгівлі 

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 

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 

Лекції, практичні, 

проблемні 

заняття, командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Доктор 

філософії, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Вміти 

аналізувати 

автоматизовані 

інформаційні 

системи 

обробки та 

застосувати 

автоматизовані 

інформаційні 

системи 

обробки 
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Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

наукового світогляду з 

використанням знань в 

області філософії науки. 

ЗК 3. Здатність виявляти, 

отримувати й 

аналізувати інформацію 

з різних джерел, 

організовувати та 

керувати інформацією. 

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. 

економічної 

інформації 

різного 

призначення; 

користуватися 

економічною 

інформацією 

різних джерел; 

організовувати 

і проводити 

економічний 

аналіз 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

Стратегічний 

бізнес-консалтинг 
ЗК 3. Здатність виявляти, 

отримувати й 

аналізувати інформацію 

з різних джерел, 

РН 4. Приймати соціально 

відповідальні рішення, 

забезпечувати лідерство 

та автономність у їх 

Лекції, практичні, 

проблемні 

заняття, командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

Доктор 

філософії, 

2 курс, 

4 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Вміти 

аналізувати 

автоматизовані 

інформаційні 

системи 



7 

Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

діяльності, 

Вітвіцький В. В. 

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. 

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, 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

обробки та 

застосувати 

автоматизовані 

інформаційні 

системи 

обробки 

економічної 

інформації 

різного 

призначення; 

користуватися 

економічною 

інформацією 

різних джерел; 

організовувати 

і проводити 

економічний 

аналіз 
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Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

торгівлі та біржової 

діяльності.  

РН 10. Планувати і 

виконувати наукові 

дослідження, 

презентувати й 

обговорювати їх 

результати державною та 

іноземною мовами. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Плотнікова М. 

Ф. 

Комерціалізація 

наукових 

досліджень та 

трансфер 

технологій 

ЗК 3. Здатність виявляти, 

отримувати й 

аналізувати інформацію 

з різних джерел, 

організовувати та 

керувати інформацією. 

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, 

Лекції, практичні, 

проблемні 

заняття, командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Доктор 

філософії, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Без обмежень 
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Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

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. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Плотнікова М. 

Ф. 

Венчурний 

бізнес 

ЗК 10. Здатність 

розробляти та 

управляти науковими 

проектами, готувати 

пропозиції щодо 

фінансування наукових 

досліджень. 

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 

Лекції, практичні, 

проблемні 

заняття, командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Доктор 

філософії, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Без обмежень 
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Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

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. 

Кафедра 

маркетингу 

Зіновчук В. В., 

Тарасович Л. В. 

Стратегічний 

маркетинг у 

підприємницькій 

діяльності 

ЗК 3. Здатність виявляти, 

отримувати й 

аналізувати інформацію 

з різних джерел, 

організовувати та 

керувати інформацією.  

РН 1. Уміти проводити 

критичний аналіз, оцінку 

і синтез нових та 

комплексних ідей. 

РН 8. Знати та критично 

оцінювати теорії, 

положення та 

Лекції, практичні, 

проблемні 

заняття, командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ 

Доктор 

філософії, 

2 курс, 

4 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні знати 

та розуміти 

економічні 

категорії, 

закони, 

причинно-

наслідкові та 
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Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

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. 

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. 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами на 

різних рівнях 

економічних 

систем. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

Сучасні моделі 

соціально-

економічного 

розвитку 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

РН 1. Уміти проводити 

критичний аналіз, оцінку і 

синтез нових та 

комплексних ідей. 

Лекції, практичні, 

проблемні 

заняття, командна 

робота, аналіз 

Доктор 

філософії, 

2 курс, 

4 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

Повинні знати 

та розуміти 

економічні 

категорії, 
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Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

діяльності, 

Скидан О. В., 

Овдіюк О. М. 

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 

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 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

біржова 

діяльність 

закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами на 

різних рівнях 

економічних 

систем.  
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Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

професійно-орієнтованої 

діяльності. 

ЗК 10. Здатність 

розробляти та управляти 

науковими проектами, 

готувати пропозиції 

щодо фінансування 

наукових досліджень. 

завдання, обирати 

інноваційні напрями, 

методи й моделі 

вирішення проблем в 

сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Овдіюк О. М. 

Управління 

ризиками 

підприємницької 

діяльності 

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. 

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 

Лекції, практичні, 

проблемні 

заняття, командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Доктор 

філософії, 

2 курс, 

3 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні знати 

та розуміти 

економічні 

категорії, 

закони, 

причинно-

наслідкові та 

функціональні 

зв’язки, які 

існують між 

процесами та 

явищами на 

різних рівнях 

економічних 

систем. 
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Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

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 

сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності. 
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Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

щодо фінансування 

наукових досліджень. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Левківська Л. М. 

Соціальна 

відповідальність 

бізнесу 

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 

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.  

РН 13. Визначати та 

впроваджувати 

Лекції, практичні, 

проблемні 

заняття, командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Доктор 

філософії, 

2 курс, 

4 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні 

володіти 

теоретичними 

та 

практичними 

аспектами 

сучасних 

проблем 

економіки та 

підприєм-

ництва, знати 

основні форми 

економічних 

відносин між 

суб’єктами 

бізнесу; мати 

знання в сфері 

розв’язання 

економічних 

проблем 

бізнесу, 

планування та 
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Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

відповідальність за 

зобов’язання та 

результати роботи. 

стратегічні плани 

розвитку суб’єктів 

господарювання у сфері 

підприємництва, торгівлі 

та/або біржової 

діяльності. 

показників 

ефективності. 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності, 

Левківська Л. М. 

Соціальне 

підприємництво 
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, 

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 

Лекції, практичні, 

проблемні 

заняття, командна 

робота, аналіз 

ситуаційних 

вправ, аналіз 

критичних 

випадків 

Доктор 

філософії, 

2 курс, 

4 семестр 

076 Підприєм-

ництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

Повинні 

володіти 

теоретичними 

аспектами 

сучасних 

проблем 

економіки та 

підприєм-

ництва, знати 

основні форми 

економічних 

відносин між 

суб’єктами 

бізнесу; мати 

знання в сфері 

розв’язання 

економічних 

проблем 

бізнесу, 
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Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва 

дисципліни 

Назва компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні вимоги 

до студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

організовувати та 

керувати інформацією.  

ЗК 7. Здатність 

працювати у команді, 

розуміючи 

відповідальність за 

зобов’язання та 

результати роботи 

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. 

планування та 

показників 

ефективності. 

 


