
Каталог вибіркових дисциплін на 2019 / 2020  навчальний рік 

Інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

 

073 Менеджмент. Спеціалізація: менеджмент підприємницької діяльності 

 

Цикл професійної підготовки 

№
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\п
 

К
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р

с 

С
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т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

Системи технологій Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: Основи економічної теорії, Статистика, 

Макроекономіка, Дослідження операцій. 

Зміст дисципліни: Технологічні процеси і технологічні системи та їх 

характеристика. Технологічний розвиток і його закономірності. Пріоритетні 

напрями технологічного розвитку та прогресивні види технологій 

Сучасний технологічний розвиток на рівні підприємства. Економічна оцінка 

технологій. Оцінка та вибір технологічних рішень на підприємстві. Галузеві 

особливості технологічного розвитку в Україні. 

Викладач: к.е.н., доцент Городиський Т.І. 

 

Економіки та 

менеджменту 



Регіональна економіка Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: економічна теорія, економічна 

політика, державне регулювання економіки. Зміст дисципліни: Предмет, 

метод і завдання дисципліни. Закономірності, принципи і фактори 

розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. Фактори 

сталого розвитку продуктивних сил. Економічне районування та 

територіальна організація господарства. Регіон у системі територіального 

поділу праці. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. 

Механізм реалізації регіональної економічної політики. Господарський 

комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах. 

Природний та трудоресурсний потенціал України. Міжгалузеві 

господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і 

розміщення. Економіка України як єдність регіональних соціально-

економічних систем. Економіка регіонів України: стан та перспективи 

розвитку. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в 

європейські та інші світові структури.  

Викладач: к.е.н., доцент Скотний П.В. 

 

Економіки та 

менеджменту 

 

2 

 

2 

 

4 

Професійно-практична 

підготовка менеджера 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Менеджмент. Психологія. Зміст 

дисципліни: Психограма менеджера-адміністратора. Соціально-

психологічний, мотиваційний, орієнтований, вольовий, функціональний 

компоненти. Індивідуальні якості особистості та її працездатність. 

Психологія конфліктних ситуацій. Соціально-психологічні феномени 

особистості в групі. Організація ефективного спілкування. Взаємодія і 

психологічний вплив у процесі ділового спілкування. Рольова поведінка 

менеджера. Соціальний інтелект як важлива складова професійно важливих 

якостей менеджера.  

Викладач: доц., к.психол.н. Ожубко Г.В. 

Економіки та 

менеджменту 

Культура управління і 

підприємництва 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Менеджмент. Психологія. Зміст 

дисципліни: Поняття культури управління. Роль культури управління та її 

основні функції. Складові культури управління.  Управлінська етика та її 

складові. Культура підприємницької діяльності. Імідж підприємства. 

Викладач: доц., к.психол.н. Ожубко Г.В. 

Економіки та 

менеджменту 



 

3 

 

2 

 

3 

Історія підприємництва Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма 

підсумкового контролю: залік Основа для вивчення. Історія України. 

Зміст дисципліни: Витоки підприємництва. Підприємництво в 

Стародавньому Римі. Зародки підприємництва на території України. 

Підприємництво княжої доби. Стан підприємництва у литовсько-польську 

добу. Розвиток підприємництва у козацьку добу. Підприємництво кінця 

XVIII – початку XX ст. 

Викладач: кен. , доцент Лапчук Я.С. 

Економіки та 

менеджменту 

Основи підприємництва Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення. Основи економічної теорії. Історія 

економіки та економічної думки. Зміст дисципліни: Загальна 

характеристика підприємництва. Типологія підприємництва. Мале 

підприємництво в ринковій економіці. Технологія створення 

підприємства(власної справи). Формування підприємницького капіталу. 

Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки в підприємництві. 

Підприємницький успіх і культура бізнесу. 

Викладач: кен. , доцент Лапчук Я.С. 

Економіки та 

менеджменту 

 

 

051 Економіка. Спеціалізація : Економічна кібернетика (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») 
 

 

Цикл загальної підготовки  

№
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К
у
р
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С
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т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

4 2 3 Історія Української 

культури 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік 

Філософії 



Історія економіки та 

економічної думки 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: основи економічної теорії. Зміст 

дисципліни: Предмет і метод історії економіки та економічної думки. 

Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх 

цивілізацій. Особливості господарського розвитку та економічної думки 

періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е.–Vст.н.е.). 

Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в 

період середньовіччя (V–ХVст.). Формування передумов ринкової 

економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI–І пол. XVII ст.). 

Розвиток ринкового господарства в період становлення національних 

держав (ІІ пол. XVII–І пол. ХІХ ст.). Ринкове господарство країн 

Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (ІІ пол. 

ХІХ–поч. ХХ ст.). Особливості розвитку ринкового господарства та основні 

напрями економічної думки в Україні (ІІ пол. ХІХ–поч. ХХ ст.) 

Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного 

розвитку Європейської цивілізації (І пол. ХХ ст.). Розвиток національних 

економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства 

під впливом НТР (ІІ пол. ХХ ст.). Світове господарство та основні напрями 

економічної думки на етапі ІТР (кін. ХХ–поч. ХХІ ст.). Економічний 

розвиток України в умовах радянської економічної системи та його 

трактування в економічній думці. Формування засад ринкового 

господарства в Україні (90-ті рр. ХХ–поч. ХХІ ст.).  

Викладач: к.е.н., доцент Квасній Л.Г. 

 

Економіки та 

менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цикл професійної підготовки  
№

 з
\п

 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

5 2 3 Прикладні задачі 

моделювання економічних 

процесів 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Соціадьно-економічні процеси. 

Зміст дисципліни: Класифікація задач і засобів моделювання соціально-

економічних процесів. Моделювання розвитку економічних систем на 

основі застосування теорії марковських процесів у спеціалізованому 

інформаційному середовищі. Дослідження задач масового обслуговування у 

спеціалізованому інформаційному середовищі. Дослідження задач СМО с 

поетапним обслуговуванням вимог у спеціалізованому інформаційному 

середовищі. Застосування лінійних моделей із ознакою автокореляції у 

спеціалізованому інформаційному середовищі. Застосування лінійних 

моделей із розподіленим лагом у спеціалізованому інформаційному 

середовищі. Оптимізаційні задачі на основі застосування теорії мереж у 

спеціалізованому інформаційному середовищі.  

Викладач: доцент Квасній Л.Г. 

Економіки та 

менеджменту 

Проектний аналіз Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Управління проектами. 

Інноваційний менеджмент. Зміст дисципліни: Суть та зміст проектного 

аналізу. Концепція проекту. Життєвий цикл проекту. Концепція затрат і 

вигод в проектному аналізі. Цінність грошей у часі. Грошовий потік у 

проектному аналізі. Стандартні фінансові та неформальні критерії 

прийняття проектних рішень. Оцінка і прийняття проектних рішень в 

умовах ризику та невизначеності. Маркетинговий аналіз. Технічний аналіз. 

Інституційний аналіз. Екологічний аналіз. Соціальний аналіз. Фінансовий 

аналіз. Економічний аналіз.  

Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І.  

Економіки та 

менеджменту 



6 2 3 Актуарні розрахунки Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Соціадьно-економічні процеси. 

Зміст дисципліни: Класифікація задач і засобів моделювання соціально-

економічних процесів. Моделювання розвитку економічних систем на 

основі застосування теорії марковських процесів у спеціалізованому 

інформаційному середовищі. Дослідження задач масового обслуговування у 

спеціалізованому інформаційному середовищі. Дослідження задач СМО с 

поетапним обслуговуванням вимог у спеціалізованому інформаційному 

середовищі. Застосування лінійних моделей із ознакою автокореляції у 

спеціалізованому інформаційному середовищі. Застосування лінійних 

моделей із розподіленим лагом у спеціалізованому інформаційному 

середовищі. Оптимізаційні задачі на основі застосування теорії мереж у 

спеціалізованому інформаційному середовищі.  

Викладач: доц., к.е.н. Солтисік О.О. 

Економіки та 

менеджменту 

Аналіз фондових ринків та 

інвестиційних проектів 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вища математика, Фінанси, 

Мікроекономіка. Зміст дисципліни. Ринок цінних паперів як складова 

частина фінансового ринку. Суб’єкти ринку цінних паперів. 

Саморегулювання фондового ринку. Інструменти ринку цінних паперів. 

Оцінка емітентів та біржових індексів. Основні принципи оцінки акцій. 

Способи первинного розміщення цінних паперів. Організація позабіржового 

ринку цінних паперів.  

Викладач: к.е.н., доц.. Ковенська О.А. 

Економіки та 

менеджменту 

7 2 4 Елементи теорій ігор у 

задачах моделювання 

економіки 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вища математика, Теорія 

ймовірностей та математична статистика Зміст дисципліни. Основні 

поняття теорії ігор. Класифікація ігор. Парні ігри. Матриця гри. Принцип 

мінімаксу та максиміну. Розв’язування ігор у змішаних стратегіях. 

Геометрична інтерпретація ігор. Зведення гри до задач лінійного 

програмування.  Використання сучасного програмного забезпечення до 

розв’язування ігор.  

Викладач: проф., д.е.н. Кишакевич Б.Ю. 

Економіки та 

менеджменту 



Захист інформації в 

інформаційних системах 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Проектування інформаційних 

систем. Інформаційні системи в управлінні. Зміст дисципліни: Основні 

поняття захисту інформації в інформаційних системах. Критерії і 

методологія оцінювання безпеки інформаційних технологій. Засоби 

організації локальних мереж. Криптологія: загальні визначення та поняття. 

Загальні поняття теорії інформації. Системи з відкритим ключем. 

Аутентифікація і цифровий підпис. Протоколи локальних мереж. Адресація. 

Технології ЛОМ. Впровадження Microsoft Active Directory. 

Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І. 

Економіки та 

менеджменту 

8 2 4 Технологія створення 

програмних продуктів 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Програмне забезпечення системної 

обробки інформації Засоби створення програмних додатків. Мова 

визначення даних в SQL. Мова маніпулювання даними в SQL. Мова 

процедурного програмування в SQL. Засоби адміністрування SQL-сервера. 

Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І. 

Економіки та 

менеджменту 

Експертні системи Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Основи теорії експертних систем. 

Взаємозв'язок експертних систем та систем штучного інтелекту. Сфери 

компетенції експертних систем. Поняття знань. Використання знань в 

експертних системах. Методологія проектування експертних систем. 

Розробка експертних систем. Методи пошуку рішень. Загальна 

характеристика інструментальних засобів для побудови експертних 

систем.  

Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І. 

Економіки та 

менеджменту 



9 2 4 Ризики прийняття 

управлінських рішень 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вища математика,  

Мікроекономіка. Зміст дисципліни. Класифікація ризиків. Види аналізу 

ризику та його складові. Взаємозв’язок прибутку і ризику. Методи 

оцінювання ризику. Комплексне оцінювання ризиків. Оцінювання 

систематичного ризику. Урахування невизначеності при аналізі 

економічних ризиків. Види втрат в умовах невизначеності і ризику. Моделі 

прийняття господарських рішень в умовах невизначеності. Реалізація 

прийомів зниження ступеня ризику. Економічні методи зниження ризику. 

Викладач: проф., д.е.н. Кишакевич Б.Ю. 

Економіки та 

менеджменту 

Елементи теорії нечітких 

множин 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вища математика,  Теорія 

ймовірностей та математична статистика. Зміст дисципліни. Нечіткі 

множини. Характеристики нечітких множин. Методи побудови функцій 

приналежності нечітких множин. Операції над нечіткими множинами. 

Властивості операцій над нечіткими множинами.  

Викладач: проф., д.е.н. Кишакевич Б.Ю. 

Економіки та 

менеджменту 

10 2 3 Історія Української 

культури 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік 

Філософії 



Історія економіки та 

економічної думки 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: основи економічної теорії. Зміст 

дисципліни: Предмет і метод історії економіки та економічної думки. 

Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх 

цивілізацій. Особливості господарського розвитку та економічної думки 

періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е.–Vст.н.е.). 

Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в 

період середньовіччя (V–ХVст.). Формування передумов ринкової 

економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI–І пол. XVII ст.). 

Розвиток ринкового господарства в період становлення національних 

держав (ІІ пол. XVII–І пол. ХІХ ст.). Ринкове господарство країн 

Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (ІІ пол. 

ХІХ–поч. ХХ ст.). Особливості розвитку ринкового господарства та основні 

напрями економічної думки в Україні (ІІ пол. ХІХ–поч. ХХ ст.) 

Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного 

розвитку Європейської цивілізації (І пол. ХХ ст.). Розвиток національних 

економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства 

під впливом НТР (ІІ пол. ХХ ст.). Світове господарство та основні напрями 

економічної думки на етапі ІТР (кін. ХХ–поч. ХХІ ст.). Економічний 

розвиток України в умовах радянської економічної системи та його 

трактування в економічній думці. Формування засад ринкового 

господарства в Україні (90-ті рр. ХХ–поч. ХХІ ст.).  

Викладач: к.е.н., доцент Татомир І.Л. 

 

Економіки та 

менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



073 Менеджмент. Спеціалізація: менеджмент підприємницької діяльності 
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11 3 6 Офісний менеджмент Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи менеджменту. Основи 

психології Зміст дисципліни: Сутність та особливості офісного 

менеджменту. Організація взаємодії та повноважень, розподіл та кооперація 

офісної праці. Планування особистої роботи менеджера. Нормування 

управлінської праці. Організація робочих місць в офісі. Організація 

документообігу.  Організація проведення нарад, зборів, ділових 

переговорів.  Інформаційне забезпечення офісного менеджменту. 

Викладач: доц., к.е.н. Михаць С.О.  

Економіки та 

менеджменту 

Комунікативний 

менеджмент 
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи менеджменту. Зміст 

дисципліни: Менеджмент комунікацій в умовах ринку. Управління 

спілкуванням та комунікацією. Комунікативні конфлікти та їх наслідки. 

Принципи організації ефективного комунікаційного  

процесу..на..підприємстві. Інформаційні системи в комунікативному 

менеджменті. Стратегія, стилі та ведення комерційних переговорів. Ділові 

зустрічі та прийоми. Ділові наради. Основи ораторської майстерності. 

Особливості комунікативного менеджменту в комерційних та некомерційни 

хорганізаціях.  

Викладач: доц., к.е.н. Михаць С.О. 

Економіки та 

менеджменту 



12 3 5 Електронна комерція Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Інформаційний бізнес. 

Управління проектами. Зміст дисципліни: Основні поняття електронної 

комерції. Платіжні та фінансові системи Інтернет. Безпека і захист 

інформації в електронній комерції. Маркетинг в електронній комерції. 

Електронний ринок на базі Інтернет та електронна підтримка споживачів. 

Системи електронної комерції у корпоративному секторі: корпоративні 

представництва в Інтернет, віртуальні підприємства, інтернет-інкубатори та 

мобільна комерція. Системи електронної комерції у споживчому секторі: 

торгові ряди, Інтернет (В2С). Тактичні прийоми електронної комерції. 

Перспективи електронної комерції  

Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І. 

Економіки та 

менеджменту 

Економіка малих і середніх 

підприємств 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи економічної теорії. 

Економіка та фінанси підприємств. Маркетинг. Зміст дисципліни: Мале і 

середнє підприємництво як суб’єкти господарювання. Місце та роль малого 

бізнесу в економіці країни. Державна підтримка та регулювання 

підприємницької діяльності. Особливості  заснування малих і середніх форм 

господарювання. Фінансово-кредитна база функціонування та розвитку 

малих підприємств. Податкова політика держави та її вплив на діяльність 

малого бізнесу. Фінансові результати діяльності та економічна ефективність  

діяльності малих підприємств. Мотивація, організація та оплата праці  на 

малому підприємстві. Економічна безпека малого бізнесу. Механізм 

гарантування  економічної безпеки малих підприємств. 

Викладач: к.е.н., доц., Бурда А.І. 

Економіки та 

менеджменту 



13 3 5 Міжнародні економічні 

відносини 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи економічної теорії. 

Національна економіка. Мікро- та макроекономіка. Зміст дисципліни: 

Предмет і завдання дисципліни «МЕВ». Світове господарство та 

особливості його розвитку. Еволюційні періоди формування МЕВ. 

Середовище МЕВ.Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва. 

Міжнародна торгівля як провідна форма МЕВ. МЕВ у сфері послуг. 

Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво. 

Міжнародна міграція робочої сили. Міжнародний науково технічний обмін. 

Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини. 

Міжнародні кредитні відносини. Міжнародна економічна інтеграція. 

Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному 

співробітництві і регулюванні МЕВ. Проблеми інтеграції України до 

системи світо господарських зв’язків. Економічна єдність світу і глобальні 

проблеми МЕВ. 

Викладач: д.е.н., проф. Рибчук А.В. 

Економіки та 

менеджменту 

Світовий ринок товарів та 

послуг 

Кредити ЄКТС – 5.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: регіональна економіка, 

зовнішньо-економічна діяльність. Зміст дисципліни: Світовий ринок 

товарів і послуг. Міжнародний розподіл праці і світовий ринок. Міжнародна 

торгівля. Регіональна структура світового ринку. Товарна структура ринку. 

Світовий ринок капіталів. Світовий ринок послуг, транспортні і туристичні 

послуги. Світовий ринок паливно-енергетичних товарів. Світовий ринок 

продовольчих товарів. Світовий ринок товарів легкої промисловості. 

Міжнародне регулювання світового ринку. 

Викладач: ст..викладач Мінчак Н.Д. 

Економіки та 

менеджменту 



14 3 6 Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства 

Кредити ЄКТС – 3. Форма підсумкового контролю: залік. Основа для 

вивчення: «Міжнародні економічні відносини», «Світова економіка», 

«Підприємницьке право», «Економіка підприємства». Зміст дисципліни: 

Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної 

економіки. Основні напрямки і показники розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. Система регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної д. Міжнародні 

розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. 

Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. Ціноутворення у 

зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Торгово-посередницька 

діяльність на зовнішньому ринку. Компенсаційна торгівля у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. Структура і зміст зовнішньоекономічних 

контрактів. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Ризики і 

зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування. Транспортне 

обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємств на території вільних економічних зон. 

Викладач: доц., к.е.н. Чайка-Петегирич Л.Б. 

Економіки та 

менеджменту 

Міжнародне 

підприємництво 

Кредити ЄКТС – 3. Форма підсумкового контролю: залік. Вид занять: 

лекції, практичні. Форма підсумкового контролю: залік. Основа для 

вивчення: Історія економіки та економічної думки. Зміст дисципліни: 

Міжнародні економічні відносини і міжнародне підприємництво.Вільні 

економічні зони та технополіси як форми спільного міжнародного 

підприємництва. Офшорне підприємництво та його роль у світовій 

економіці. Спільні підприємства та їх роль у розвитку підприємництва. 

Правові основи і порядок створення спільних підприємств. Організація 

господарської діяльності спільних підприємств. Державне регулювання 

розвитку міжнародних спільних підприємств. 

Викладач: доц., к.е.н. Гук Н.А. 

Економіки та 

менеджменту 

 

 

 



051 Економічна кібернетика 
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15 3 5 WEB-програмування Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового  

контролю: залік. Основа для вивчення: Технологія створення програм та 

технологія створення баз даних. Зміст дисципліни: Основні засоби WEB-

технологій. Основи HTML, CSS, WEB-програмування. Типографія та 

графіка WEB-програмування. Основні етапи розробки WEB-сайту. Домени 

та хостинг.  

Викладач: к.е.н. Городиський Т.І. 

Економіки та 

менеджменту 

Управління 

інформаційними ресурсами 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції,практичні. Форма підсумкового  

контролю: залік. Основа для вивчення: Інформаційний менеджмент. 

Управління проектами. Зміст дисципліни: Інформаційні ресурси: поняття, 

властивості та основні види. Система національних інформаційних ресурсів. 

Світовий ринок інформаційних послуг. Моніторинг інформаційних 

ресурсів. Документні інформаційні ресурси. Інформаційні документні 

системи.  

Викладач: к.е.н., доц. Городиський Т.І. 

Економіки та 

менеджменту 

16 3 5 Екологічний менеджмент Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції,практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Екологія. Зміст дисципліни: 

Предмет екологічного менеджменту, його зміст, функції та завдання. 

Принципи, форми та методи екологічного менеджменту. Нормативно-

правові основи екологічного менеджменту. Технічні, технологічні і 

проектні рішення як фактор підвищення екологічної безпеки. Концепція 

сталого розвитку суспільства, її сутність та значення. 

Викладач: доц., к.е.н. Чайка-Петегирич Л.Б. 

Економіки та 

менеджменту 

 

 



Екологія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять:лекції, практичні Форма підсумкового 

контролю: залік  Основа для вивчення: основи природознавства, охорона 

праці. Зміст дисципліни: Визначення, предмет, завдання й значення 

екології.Організм та середовище. Популяції. Угруповання та екосистеми. 

Біотична регуляція навколишнього середовища – єдиний вихід з глобальної 

екологічної кризи. Охорона біосфери – одне з найважливіших завдань 

сучасної цивілізації. Загальний стан природних ресурсів планети. 

Екологічні особливості галузевого використання природних ресурсів та 

екотехнології. Основи економіки природокористування. Сучасний стан 

навколишнього середовища України. Характеристика екологічних умов 

окремих регіонів України. Екологічний рух на Україні. Філософсько-

екологічна методологія збереження життя на Землі. Екологічне право. 

Національна і глобальна екополітика. Викладач: викладач Слободян Л.З. 

Екології 

17 3 6 Адаптивні моделі 

економіки 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вища математика,  Теорія 

ймовірностей та математична статистика. Зміст дисципліни. Чинник 

нелінійності і інші чинники економічного середовища. Кібернетична 

концепція дослідження. Обчислювальний експеримент в економіці - 

сучасна методологія системних досліджень нелінійної економіки. Побудова 

адаптивних математичних моделей в економіці, принципи і класифікація. 

Метод контролю за адекватністю моделі (метод Трігга). Модель Трігга –

Ліча. Модель Холта–Уінтера. Метод Тамара. Метод адаптивної фільтрації. 

Викладач: проф., д.е.н. Кишакевич Б.Ю. 

Економіки та 

менеджменту 



Моделі управління 

інформаційними 

технологіями 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Інформаційний бізнес, 

Інформатика. Зміст дисципліни: ІТ сервіс-менеджмент: основні поняття та 

визначення. Огляд стандартів інформаційної індустрії щодо управління 

інформаційною інфраструктурою. CobIT (Control Objectives for Information 

and related Technology ) — аудит та управління ІТ. Типові моделі управління 

ІТ - сервісами HP ITSM Reference Model і IBM Process Reference Model. 

Програмні засоби компанії HP для централізованого управління ІТ – 

ресурсами підприємства. Платформа керування ІТ – інфраструктурою IBM 

Tivoli. Методологія управління ІТ Microsoft Operations Framework (MOF). 

Програмні рішення щодо керування ІТ – інфраструктурою підприємства - 

MSC (Mіcrosoft System Center). 

Викладач: к.е.н., доц. Городиський Т.І. 

Економіки та 

менеджменту 

18 3 6 Економіка праці і 

соціально-трудові 

відносини 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні Форма підсумкового 

контролю: залік 

Основа для вивчення: Економічна теорія, економіка підприємства. Зміст 

дисципліни: Трудові ресурси та трудовий потенціал суспільства. Праця як 

сфера життєдіяльності та основний фактор виробництва. Механізм 

функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційні 

аспекти. Соціальне партнерство. Ринок праці та його регулювання. 

Планування праці. Організація праці. Продуктивність та ефективність праці. 

Політика доходів і оплата праці. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці. 

Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових 

відносин.  

Викладач: к.е.н., доц. Ковенська О.А. 

Економіки та 

менеджменту 

Проектування 

інформаційних систем 

Кредити ЄКТС – 4. Види занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Системотехнічні аспекти 

проектування ІС. Процес проектування ІС. Методи та засоби проектування. 

Впровадження, супроводження і модернізація ІС. Автоматизоване 

проектування ІС. Об’єктно-орієнтоване проектування ІС. Основи 

технології розв’язання задач оброблення економічної інформації. 

Викладач: доцент, к.е.н. Городиський Т.І. 

 

Економіки та 

менеджменту 



19 3 6 Імітаційне моделювання в 

економіці 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Теоретичні основи методу 

статистичного моделювання. Моделювання випадкових величин. 

Послідовність створення математичних імітаційних моделей. Моделювання 

випадкових величин як системотвірна імітаційного процесу моделювання. 

Приклади імітаційного моделювання. Викладач: проф., д.е.н. Кишакевич 

Б.Ю. 

Економіки та 

менеджменту 

Управління проектами 

інформатизації 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні Форма підсумкового 

контролю: залік. Уведення в управління проектами. Класифікація і 

оточення проектів. Життєвий цикл проекту. Використання стандартів 

життєвих циклів інформаційних систем. Структура проекту. Управління 

процесом виконання проекту. Організація проектно-орієнтованої діяльності. 

Планування в управлінні проектами. Контроль в управлінні проектами. 

Управління виконанням проектів. Управління предметною сферою проекту. 

Управління часом у проекті. Управління вартістю проекту. Управління 

якістю в проекті. Інтегровані функції управління проектами. Автоматизація 

функцій управління проектами. 

Викладач: к.е.н., доц. Городиський Т.І. 

Економіки та 

менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  073 Менеджмент. Спеціалізація: менеджмент підприємницької діяльності 

 

Цикл професійної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 
Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

20 4 7 Організація 

підприємницької 

діяльності 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Основи підприємництва. Теорія 

управління. Зміст дисципліни: Вибір виду та форми підприємницької 

діяльності. Засновницькі документи та їх підготовка. Реєстрація 

підприємницької діяльності. Розробка бізнес-плану. Формування структури 

управління. Цінові механізми малого бізнесу. Розробка рекламної 

діяльності. Системи оподаткування в підприємницькій діяльності. 

Викладач: доц., к.е.н. Лапчук Я.С. 

Економіки та 

менеджменту 

Менеджмент підприємств 

малого бізнесу 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Організація підприємницької 
діяльності; економіка малих і середніх підприємств. Зміст дисципліни: 
Роль та особливості менеджменту в малому бізнесі. Організація малого 

бізнесу як система та об’єкт управління. Система управління малим 
підприємством. Керівництво малим підприємством. Стилі і методи 
керівництва. Управління персоналом. Кадрова політика підприємств малого 

та середнього бізнесу. Організаційна культура малих підприємств: 
особливості формування та розвитку. 

Викладач: ст..викладач Мінчак Н.Д. 

Економіки та 

менеджменту 

21 4 8 Безпека інформаційних та 

комунікаційних систем 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Проектування інформаційних 

систем. Автоматизація проектування інформаційних систем. Зміст 

дисципліни: Типові вразливості систем і аналіз причин їх появи. Шкідливе 

програмне забезпечення. Розвиток стандартів безпеки. Апаратне 

забезпечення засобів захисту. Засоби захисту в операційних системах. 

Системи оброблення конфіденційної інформації. Безпека мережних 

протоколів Інтернету.  Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І. 

Економіки та 

менеджменту 



Інформаційні системи та 

технології у 

підприємництві 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Проектування інформаційних 

систем. Інформаційний менеджмент. Зміст дисципліни: Інформаційні 

системи в діяльності організації. Корпоративні інформаційні системи. 

Проектування інформаційних систем на підприємстві. Інформаційні 

технології в сучасному бізнесі. Інформаційні технології управління 

проектами.   

 Викладач: доц., к.е.н. Пурій Г.М. 

Економіки та 

менеджменту 

22 4 7 Соціальний менеджмент Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вступ до фаху «Менеджмент». 

Менеджмент. Теорія організації. Управління персоналом. Управлінські 

рішення. Зміст дисципліни: Соціальний менеджмент як наукова 

дисципліна: основні поняття, підходи і предмет дослідження. Зарубіжний та 

вітчизняний досвід управління соціальними відносинами в організації. 

Закони і принципи соціального менеджменту. Соціальне середовище 

організації як об’єкт управління. Методи та функції соціального 

менеджменту. Планування соціального розвитку організації. Організаційні 

структури соціального менеджменту. Нормативне забезпечення управління 

соціальним розвитком організації. Соціальна відповідальність як механізм 

соціального менеджменту. Соціальне партнерство як механізм соціального 

менеджменту. Соціальний маркетинг як механізм соціального 

менеджменту. Соціальний контроль, соціальний аудит та ефективність 

соціального менеджменту. 

Викладач: к.е.н. Ворончак І.О. 

Економіки та 

менеджменту 

Організаційна поведінка Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік Основа для вивчення: Менеджмент; Теорія економічного 

аналізу; Економічна теорія; Маркетинг; Міжнародні економічні відносини. 

Зміст дисципліни: Основи організаційної поведінки. Особистість і 

організація. Мотивація і результативність. Формування групової поведінки 

в організації. Лідерство в організації. Комунікативна поведінка в 

організації. Управління поведінкою організації. Зміни в організації. 

Соціалізація індивіда в організації. Управління кар'єрою. Формування 

поведінки індивіда. Організаційна поведінка в міжнародному бізнесі. 

Викладач:Блистів О.М. 

 

Економіки та 

менеджменту 



23 4 8 Державне та регіональне 

управління 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік  

Основа для вивчення: Менеджмент. Менеджмент в організації. 

Адміністративний менеджмент. Регіональна політика. Соціальний 

менеджмент. Міжнародні економічні відносини. 

Зміст дисципліни: Управляння як сіспільне явище. Держава та державне 

управління. Державний устрій. Управлінська діяльність. Моделі державного 

управління. Система органів державної влади. Центральні органи 

виконавчої влади в Україні. Централізація та децентралізація в структурі 

державного управління. Регаональні органи державного управління. 

Місцеве самоврядування. Державне управління економікою. Державне 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Соціальна політика. 

Державне управління в адміністративно-політичні сфері. Деражавна 

регіональна політика. Соціальноекономічний розвиток регіону. 

Менеджмент органів державної влади. Ефективність державного 

управління.  

Викладач: д.е.н., проф. Свінцов О.М. 

Економіки та 

менеджменту 

Регіональна політика Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік Основа для вивчення: економічна теорія, державне 

регулювання економіки. Зміст дисципліни: Предмет, метод і завдання 

дисципліни. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних 

сил та формування економіки регіонів. Фактори сталого розвитку 

продуктивних сил. Економічне районування та територіальна організація 

господарства. Регіон у системі територіального поділу праці. Сутність, мета 

і завдання регіональної економічної політики. Механізм реалізації 

регіональної економічної політики. Господарський комплекс України, його 

структура і трансформація в ринкових умовах. Природний та 

трудоресурсний потенціал України. Міжгалузеві господарські комплекси та 

регіональні особливості їх розвитку і розміщення. Економіка України як 

єдність регіональних соціально-економічних систем. Економіка регіонів 

України: стан та перспективи розвитку. Міжнародні економічні зв’язки 

України та її інтеграція в європейські та інші світові структури.  

Викладач: к.е.н., доцент Скотний П.В. 

Економіки та 

менеджменту 



24 4 8 Основи бізнес-планування Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік Основа для вивчення: мікроекономіка, організація 

підприємницької діяльності, гроші і кредит, менеджмент, управління 

персоналом, маркетинг, фінанси, статистика, економіка підприємства, 

управління ризиком, аналіз господарської діяльності підприємства, облік і 

аудит. Зміст дисципліни: Бізнес-планування у ринковій системі 

господарювання. Підготовча стадія розробки бізнес-плану. Структура, 

логіка розробки та оформлення бізнес-плану. Галузь, підприємство та його 

продукція. Аналіз ринку. Маркетинг-план. Оцінка ризиків. Фінансовий 

план. Презентація бізнес-плану. 

Викладач: доц., к.е.н. Процишин О.Р. 

Економіки та 

менеджменту 

Ділова кар’єра в 

менеджменті 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік  

Основа для вивчення: Менеджмент. Теорія організації. Менеджмент 

організації. Адміністративний менеджмент. Управління персоналом. 

Соціальний менеджмент. Психологія управління. Зміст дисципліни: 

Основні функції менеджменту. Організаційні результати. Майстерність 

менеджера. Типи менеджменту. Внутрішнє середовище менеджменту. 

Корпоративна культура. Управлінська етика. Етичний менеджмент. 

Соціальна відповідальність менеджменту. Організаційна поведінка. 

Особистість і поведінка. Стрес та управління стресом. Стилі лідерства. 

Мотивація і результативність. Комунікації в управлінській діяльності. 

Командна робота. Тайм-менеджмент. Зміни в організації. Організаційний 

розвиток. Ефективність менеджменту та індивідуальний розвиток. 

Викладач: д.е.н., проф. Свінцов О.М. 

Економіки та 

менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 



051 Економіка. Економічна кібернетика 

 

Цикл професійної підготовки 

 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

25 4 7 Прикладні задачі 

моделювання економічних 

процесів 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: Соціадьно-економічні процеси. Зміст дисципліни: 

Класифікація задач і засобів моделювання соціально-економічних процесів. 

Моделювання розвитку економічних систем на основі застосування теорії 

марковських процесів у спеціалізованому інформаційному середовищі. 

Дослідження задач масового обслуговування у спеціалізованому 

інформаційному середовищі. Дослідження задач СМО с поетапним 

обслуговуванням вимог у спеціалізованому інформаційному середовищі. 

Застосування лінійних моделей із ознакою автокореляції у спеціалізованому 

інформаційному середовищі. Застосування лінійних моделей із 

розподіленим лагом у спеціалізованому інформаційному середовищі. 

Оптимізаційні задачі на основі застосування теорії мереж у 

спеціалізованому інформаційному середовищі.  

Викладач: доцент Квасній Л.Г. 

Економіки та 

менеджменту 

Проектний аналіз Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: Управління проектами. Інноваційний менеджмент. 

Зміст дисципліни: Суть та зміст проектного аналізу. Концепція проекту. 

Життєвий цикл проекту. Концепція затрат і вигод в проектному аналізі. 

Цінність грошей у часі. Грошовий потік у проектному аналізі. Стандартні 

фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень. Оцінка і 

прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності. 

Маркетинговий аналіз. Технічний аналіз. Інституційний аналіз. Екологічний 

аналіз. Соціальний аналіз. Фінансовий аналіз. Економічний аналіз.  
Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І. 

 

Економіки та 

менеджменту 



26 4 8 Експертні системи Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Зміст дисципліни: Основи теорії експертних систем. Взаємозв'язок 

експертних систем та систем штучного інтелекту. Сфери компетенції 

експертних систем. Поняття знань. Використання знань в експертних 

системах. Методологія проектування експертних систем. Розробка 

експертних систем. Методи пошуку рішень. Загальна характеристика 

інструментальних засобів для побудови експертних систем.  

Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І. 

Економіки та 

менеджменту 

Технологія створення 

програмних продуктів 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Зміст дисципліни: Програмне забезпечення системної обробки інформації 

Засоби створення програмних додатків. Мова визначення даних в SQL. 

Мова маніпулювання даними в SQL. Мова процедурного програмування в 

SQL. Засоби адміністрування SQL-сервера. Викладач: доц., к.е.н. 

Городиський Т.І. 

Економіки та 

менеджменту 

27 4 7 Актуарні розрахунки Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: Соціадьно-економічні процеси. Зміст дисципліни: 

Класифікація задач і засобів моделювання соціально-економічних процесів. 

Моделювання розвитку економічних систем на основі застосування теорії 

марковських процесів у спеціалізованому інформаційному середовищі. 

Дослідження задач масового обслуговування у спеціалізованому 

інформаційному середовищі. Дослідження задач СМО с поетапним 

обслуговуванням вимог у спеціалізованому інформаційному середовищі. 

Застосування лінійних моделей із ознакою автокореляції у спеціалізованому 

інформаційному середовищі. Застосування лінійних моделей із 

розподіленим лагом у спеціалізованому інформаційному середовищі. 

Оптимізаційні задачі на основі застосування теорії мереж у 

спеціалізованому інформаційному середовищі.  

Викладач: доц., к.е.н. Попівняк О.А. 

Економіки та 

менеджменту 



Аналіз фондових ринків та 

інцест. процесів 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вища математика, Фінанси, 

Мікроекономіка. Зміст дисципліни. Ринок цінних паперів як складова 

частина фінансового ринку. Суб’єкти ринку цінних паперів. 

Саморегулювання фондового ринку. Інструменти ринку цінних паперів. 

Оцінка емітентів та біржових індексів. Основні принципи оцінки акцій. 

Способи первинного розміщення цінних паперів. Організація позабіржового 

ринку цінних паперів.  

Викладач: к.е.н., доц.. Ковенська О.А. 

Економіки та 

менеджменту 

28 4 8 Елементи теорії нечітких 

множин 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вища математика,  Теорія 

ймовірностей та математична статистика. Зміст дисципліни: Обчислення 

невизначеностей. Методи обчислення ймовірностей та можливостей 

нечітких подій. Нечіткі ймовірності (можливості) нечітких подій Нечіткі 

множини. Характеристики нечітких множин. Методи побудови функцій 

приналежності нечітких множин. Операції над нечіткими множинами. 

Властивості операцій над нечіткими множинами. Операція композиції. 

Композиція нечітких відошень. Композиція нечіткої множини і нечіткого 

відношення. Правила нечіткої імплікації. Правила нечіткої імплікації та їх 

застосування. Системи нечітких реляційних рівнянь. Найпростіші нечіткі 

реляційні рівняння, системи нечітких реляційних рівнянь. Методи 

розв’язання. 

Викладач: Солтисік О.О. 

 

Економіки та 

менеджменту 

Ризики прийняття 

управлінських рішень 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: Вища математика,  Мікроекономіка. Зміст 

дисципліни. Класифікація ризиків. Види аналізу ризику та його складові. 

Взаємозв’язок прибутку і ризику. Методи оцінювання ризику. Комплексне 

оцінювання ризиків. Оцінювання систематичного ризику. Урахування 

невизначеності при аналізі економічних ризиків. Види втрат в умовах 

невизначеності і ризику. Моделі прийняття господарських рішень в умовах 

невизначеності. Реалізація прийомів зниження ступеня ризику. Економічні 

методи зниження ризику. Викладач: проф., д.е.н. Кишакевич Б.Ю. 

Економіки та 

менеджменту 



29 4 8 Елементи теорії ігор у 

задачах моделювання 

економіки 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Вища математика, Теорія 

ймовірності та математична статистика. Зміст дисципліни: 

Класифікація ігор. Максимінна рівновага. Методи знаходження рішень для 

гри в нормальній формі.Метод знаходження змішаних стратегій. Метод 

знаходження оптимуму Парето. Метод знаходження рівноваги Неша. 

Оптимальне оподаткування: крива Лаффера. Дуополія Курно: рівновага 

Неша і рівновага Штакельберга. Теоретико-ігрове моделювання розвитку 

економіки України за інноваційним механізмом. 

Викладач: д.е.н, проф. Кишакевич Б.Ю. 

Економіки та 

менеджменту 

Захист інформації в 

інформаційних системах 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Проектування інформаційних 

систем. Інформаційні системи в управлінні. Зміст дисципліни: Основні 

поняття захисту інформації в інформаційних системах. Критерії і 

методологія оцінювання безпеки інформаційних технологій. Засоби 

організації локальних мереж. Криптологія: загальні визначення та поняття. 

Загальні поняття теорії інформації. Системи з відкритим ключем. 

Аутентифікація і цифровий підпис. Протоколи локальних мереж. Адресація. 

Технології ЛОМ. Впровадження Microsoft Active Directory. 

Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І. 

Економіки та 

менеджменту 



30 4 7 Історія економіки та 

економічної думки 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: основи економічної теорії. Зміст 

дисципліни: Предмет і метод історії економіки та економічної думки. 

Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх 

цивілізацій. Особливості господарського розвитку та економічної думки 

періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е.–Vст.н.е.). 

Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в 

період середньовіччя (V–ХVст.). Формування передумов ринкової 

економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI–І пол. XVII ст.). 

Розвиток ринкового господарства в період становлення національних 

держав (ІІ пол. XVII–І пол. ХІХ ст.). Ринкове господарство країн 

Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (ІІ пол. 

ХІХ–поч. ХХ ст.). Особливості розвитку ринкового господарства та основні 

напрями економічної думки в Україні (ІІ пол. ХІХ–поч. ХХ ст.) 

Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного 

розвитку Європейської цивілізації (І пол. ХХ ст.). Розвиток національних 

економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства 

під впливом НТР (ІІ пол. ХХ ст.). Світове господарство та основні напрями 

економічної думки на етапі ІТР (кін. ХХ–поч. ХХІ ст.). Економічний 

розвиток України в умовах радянської економічної системи та його 

трактування в економічній думці. Формування засад ринкового 

господарства в Україні (90-ті рр. ХХ–поч. ХХІ ст.).  

Викладач: к.е.н., доцент Квасній Л.Г. 

Економіки та 

менеджменту 

Історія української 

культури 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Філософії 

 

 

 


