
Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі 
 

Освітній рівень МАГІСТР 
 

Компоненти ОП Короткий опис 

Обов’язкові компоненти 

Інноваційний 

розвиток 

підприємства 

Формування знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного 

розвитку економічних систем, оцінювання їхнього інноваційного 

потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських 

рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах. 

Інтелектуальний 

бізнес 

Формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок 

створення й управління інтелектуальним бізнесом, економічного 

обґрунтування напрямків його розвитку та забезпечення успішного 

функціонування. 

Глобальна 

економіка й 

міжнародні 

економічні 

організації 

Формування компетентності щодо цілей, принципів, функцій та 

механізму функціонування сучасних міжнародних організацій, їх 

місця в міжнародному регулюванні економічного співробітництва, 

міжнародної економічної інтеграції та розвитку глобальної 

економіки. 

Методологія 

наукових 

досліджень 

Теорія та методологія пізнання економічних систем, сприяння 

розвиткові раціонального творчого мислення, активізації наукової 

творчості магістрів. 

Методика 

викладання 

економічних 

дисциплін 

(з курсовою 

роботою) 

Формування сучасного економічного та педагогічного мислення, 

професійних педагогічних умінь з проектування навчального 

процесу та його реалізації відповідно до потреб та особливостей 

конкретних груп слухачів. 

Соціальна 

економіка та 

соціальна 

відповідальність 

бізнесу 

Формування цілісного світогляду та навичок системного мислення 

щодо соціоекономічного функціонування суспільства, яке 

спрямоване на створення умов для розвитку і самореалізації 

особистості в умовах швидкоплинних трансформаційних змін 

глобального характеру; фундаментальних знань теорії та практики 

соціальної відповідальності з позиції сучасних стандартів 

соціальної політики, соціальної звітності, етики бізнесу й прав 

людини в умовах інтеграції концепції стійкого розвитку і набуття 

відповідних професійних компетенцій, що забезпечують 

формування соціально відповідальної поведінки. 

Управлінська 

економіка 

Опанування науковими положеннями економічної роботи 

управлінського персоналу підприємства, формування системи 

теоретичних і прикладних знань про методи і процеси управління 

формуванням, функціонуванням та розвитком потенціалу 

підприємства як збалансованої соціально-економічної системи. 



Стратегічне 

управління 

підприємством 

Надання знань про сутність і особливості стратегічного управління 

на підприємстві, формування вмінь та навичок використання 

методологічного апарату та методичного інструментарію розробки 

стратегічного плану підприємства та організаційного забезпечення 

його виконання. 

Моделювання в 

управлінні 

соціально-

економічними 

системами 

Формування системи теоретичних знань, прикладних вмінь і 

навичок щодо використання методичного апарату та 

інструментарію економічної діагностики й моделювання для 

визначення стану економічних систем. 

Макроекономічна 

політика 

Механізми та моделі, за допомогою яких визначається роль 

держави щодо регулювання макроекономіки, досягнення 

економічної стабілізації та забезпечення сталого економічного 

розвитку. 

Виробнича 

практика в 

організаціях та 

установах 

виробничої і 

невиробничої сфери 

Розвиток навичок і вмінь адаптації теоретичних положень, 

методичного інструментарію передового досвіду ведення 

господарської діяльності до умов діяльності конкретного 

підприємства, установи, організації; закріплення практичних 

навичок проведення економічного дослідження, формування його 

інформаційного, правового та методичного забезпечення, виходячи 

із суті проблем, що вирішуються, та обмежень, пов’язаних з 

діяльністю конкретного підприємства, установи, організації; 

впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій у 

практичну діяльність підприємства. 

Формування професійних умінь, пов'язаних з педагогічною 

діяльністю, у тому числі функцій проектування, конструювання й 

організації навчального процесу у закладах вищої освіти на основі 

стратегічного мислення, бачення ситуації, уміння керувати групою 

людей. 

Науково-дослідна 

практика 

Набуття студентом професійних навичок і вмінь здійснення 

самостійної науково-дослідної діяльності. Закріплення теоретичних 

знань, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь у 

процесі професійної діяльності, розвиток здатності компетентного 

прийняття рішень у виробничих ситуаціях, оволодіння сучасними 

методами та формами науково-дослідної діяльності. 

Вибіркові компоненти 

Право соціального 

забезпечення та 

захисту прав 

людини 

Формування високої правосвідомості та правової культури, 

володіння необхідними в професійній діяльності знаннями і 

практичними навичками для вирішення конкретних питань з права 

соціального забезпечення й захист прав людини; здібних 

самостійно і грамотно орієнтуватись у сучасних соціально-

забезпечуваних правовідносинах, приймати виважені та 

обґрунтовані рішення в рамках своєї професійної компетенції.  

Юридичний 

консалтинг 

Формування системи професійних знань, навичок та умінь 

практичного застосування компетентностей із метою ефективного 

здійснення юридичного консультування, організації та 

економічного механізму юридичного консалтингу. 



Управлінське 

документознавство 

Формування у студентів знань концептуальних засад 

управлінського документознавства, вироблення навичок 

оптимізації діловодних процесів і складання найтиповіших 

документів управлінської діяльності. 

Інституціональна 

економіка 

Розкриття суті та функцій інститутів в економічному житті, умов і 

закономірностей взаємодії економічних суб’єктів у ринковій 

економіці, впливу інституціональної структури на економічні 

процеси. 

Економічна 

політика сталого 

розвитку 

Передбачає міждисциплінарний і системний підхід до вивчення 

основних проблем взаємодії людини і навколишнього середовища з 

точки зору принципів, стратегій та економічної політики сталого 

розвитку. Курс має на меті формування базових знань з проблем 

взаємодії людини і навколишнього середовища, необхідних для 

прийняття рішень у подальшій професійній діяльності згідно з 

принципами сталого розвитку. 

Економіка права 
Формування системи наукових поглядів на зміст сучасних 

економічних відносин та роль економки права в їх регулюванні. 

Креативний 

менеджмент 

Формування інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм 

творчого підходу до вирішення інноваційних задач, набуття знань і 

навичок в області розвитку креативного середовища й створення 

креативної організації. 

Сучасні економічні 

теорії. Економічна 

нобелелогія 

Формування системних знань про загальну логіку сучасного 

розвитку світової економічної теорії у її цілісності, в єдності та 

конкурентному протистоянні визначальних наукових парадигм, 

дослідних програм та їх новітніх теоретичних відгалужень на 

основі творчо-критичного осмислення основних наукових напрямів 

світової економічної теорії другої половини ХХ ст. та початку ХХІ 

ст., їх фундаментальних методологічних засад, теоретико-

концептуальних основ, науково-дослідного апарату та науково-

практичних підходів до реалізації економічної політики. 

Управління 

особистими 

фінансами 

Концептуальні основи управління особистими фінансами з 

використанням економіко-математичних та статистичних методів 

аналізу й прогнозування фінансових потоків. 

Стартап (власна 

справа в Україні) 

Формування комплексу теоретичних знань і прикладних навичок з 

започаткування та організації start-up, економічного обґрунтування 

напрямку його діяльності та забезпечення успішного 

функціонування. 

Публічні закупівлі 

Публічні закупівлі є процесом забезпечення ефективного та 

прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного 

середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам 

корупції в цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції. Базова 

підготовка з питань процедури закупівель (ProZorro), електронної 

комерції (RIALTO), правового регулювання та контролю у сфері 

публічних закупівель, бухгалтерського обліку у прикладних 

програмних продуктах, сорсингу. 

Фінансова 

економіка 

Формування системного розуміння взаємозв’язків різних суб’єктів 

на ринку фінансових послуг та функціонування системи 



спеціалізованих фінансових інститутів; забезпечення комплексного 

розуміння ролі i значення фінансових послуг фінансових 

інститутів; обґрунтоване порівняння видів фінансових послуг та 

здійснення їхнього відбору, враховуючи потреби споживача i 

конкретну фінансово-господарську ситуацію; основні пріоритетні 

напрями державної політики в галузі регулювання фінансових 

відносин. 

Глобальна 

економіка 

Формування навичок застосування інструментарію аналізу 

глобальних процесів при дослідженні сучасних економічних та 

інституціональних трансформацій; ознайомлення з сучасними 

процесами у сфері глобалізації та регіональної інтеграції, 

теоретико-методологічними засадами аналізу глобальних проблем 

людства та глобального регулювання; формування знань і вмінь 

аналізувати економічні процеси у вітчизняній економіці з позиції 

глобального розвитку. 

Сучасна політична 

економія 

Формування логіки сучасного економічного мислення і 

економічної культури, адекватних умовам ринкових відносин, 

опанування студентами базових методів аналізу економічних 

процесів, вмінь приймати обґрунтовані рішення з приводу 

економічних проблем, які пов’язані з їх майбутньою професійною 

діяльністю. 

Теорія господарства 

Формування основ філософсько-економічного осмислення 

господарської діяльності як системи, розкриття засад 

господарського устрою суспільства, принципів і форм організації 

господарського життя. 

Економіка 

суспільного сектору 

Наукові основи специфічного становища держави серед інших 

суб’єктів ринкового господарства і взаємодії цих суб’єктів, 

залежність політики держави від уподобань і поведінки індивідів, 

визначення меж тих функцій і можливостей, які властиві державі, 

тісний взаємозв’язок її витрат з доходами. 

Фінансовий 

менеджмент 

Систематизація знань студентів та поглиблене вивчення основних 

фінансових теорій, опанування прийомів і методів фінансового 

менеджменту, спрямованих на прийняття найбільш ефективних 

управлінських рішень із фінансових питань. 

Бізнес-планування 
Теоретичні та прикладні аспекти визначення планових показників, 

як орієнтирів розвитку бізнес-процесів. 

Економічне 

оцінювання 

Економічний зміст оцінювання майна, майнових прав; методи 

економічної оцінки. 

 


