
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Тип дисципліни обов’язкова 

Мова викладання українська 
№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Економічна структура світу. Національні економіки в системі світового господарства. 

Ресурси як основа міжнародної економіки. Детермінанти економічного успіху країн-

лідерів. Економіка США і Канади.  Економіка Японії. Країни Європейського Союзу.  

Економіка країн СНД. Економіка Китайської Народної Республіки (КНР). Особливості 

економічного розвитку нових індустріальних країн.  
2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 

опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Міжнародна економічна діяльність України», 

«Міжнародна торгівля», «Управління ризиками в міжнародному бізнесі», «Сучасна 

зовнішньоекономічна політика зарубіжних країн». 
4 Мета та 

результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів компетентностей:  
загальних: 
- здатність до адаптації та дій в новій ситуації; 
фахових: 
- здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях; 
- розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки; 
- розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної 

структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави; 
- здатність застосовувати комп'ютерні технології та програмне забезпечення з обробки 

даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів; 
- здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

освіти таких результатів навчання: 
- пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки; 
- усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави; 
- вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. 

5 Бібліографія 

1. Козак Ю. Г. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / Ю. Г. Козак,   

В. В. Ковалевский. – К. : ЦУЛ, 2013. – 292 с. 

2. Філіпенко А. С. Економіка зарубіжних країн : підруч. / А. С. Філіпенко,  

В. А. Вергун. – К. : Либідь, 2012. – 543 с. 

3. Чужиков В. І. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. /  В. І. Чужиков. – К. : 

КНЕУ,2012. – 213 с. 

4.  Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1893 

6 Викладацький 

склад 
Міценко Наталія Григорівна, д.е.н., проф., зав. кафедри економіки 

7 Методика 

викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, ділова гра, 

самопідготовка через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне спілкування 

з викладачем. 
 

 

  



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» 
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 
Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
Спеціальність  051 «Економіка» 
Тип дисципліни обов’язкова 
Мова викладання українська 

№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Міжнародна економічна система. Інтернаціоналізація економічного розвитку. Базові 

поняття та загальна характеристика міжнародної економічної діяльності. Світовий 
ринок товарів і послуг. Міжнародний рух капіталу. Світовий ринок праці. 
Міжнародна трудова міграція. Міжнародний рух технологій. Теорії валютних курсів. 
Світовий валютний ринок і валютна система та принципи їх функціонування. 
Міжнародні розрахунки, платіжний баланс та макроекономічна рівновага. 
Міжнародні фінансові ринки. Міжнародна економічна інтеграція. Інтеграція України 
у світову економіку. Глобалізація економічного розвитку. Міжнародний бізнес та його 
різновиди. Транснаціональні корпорації (ТНК) та сучасна система управління ними. 

2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 
опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Макроекономіка», «Економіка зарубіжних країн», 
«Міжнародні митні регулятори», «Комерційна діяльність». 

4 Мета та 
результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів 
компетентностей:  
загальних: 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
спеціальних (фахових): 
- здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 
функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях; 
- розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки; 
- розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 
інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави; 
- здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 
моделей соціально-економічні процеси; 
- здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб'єктів 
господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 
освіти таких результатів навчання: 
- знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції 
мікро- та макроекономіки; 
- розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних 
систем; 
- пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 
принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної 
науки; 
- усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 
інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 
політики держави; 
- вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 
формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. 

5 Бібліографія 

1. Міжнародна економіка : навч. посіб. / За заг. ред. Г. Е. Гронтковської. – К. : Центр 
учбової літератури, 2018. – 382 с. 

2. Міжнародна економіка : підруч. / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. 
Столярчук. – К. : КНЕУ, 2014. – 762 с. 

3. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та вiдповiдях : підруч. / Ю. Г. 
Козак. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 228 с. 

5. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1175 
6 Викладацький 

склад 
Заярна Наталія Миколаївна, к.е.н., доц, кафедри економіки 

7 Методика 
викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, самопідготовка 
через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне спілкування з викладачем. 

 
  

http://virt.lac.lviv.ua/course/


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 
Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
Спеціальність 051 «Економіка» 
Тип дисципліни обов'язкова  
Мова викладання українська 

№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст 

дисципліни 
Теорії та моделі підприємств. Основи підприємництва. Види підприємств, їх організа-
ційно-правові форми. Зовнішнє середовище господарювання підприємств. Структура  та 
управління підприємством. Ринок і продукція. Товарна та цінова політика підприємства. 
Прогнозування та планування діяльності підприємства. Обґрунтування виробничої 
програми підприємства. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. Інтелект-
уальний капітал. Основні засоби підприємства. Оборотні засоби підприємств. Інвестиції. 
Інноваційна діяльність. Техніко-технологічна база та виробнича потужність 
підприємства. Матеріально-технічне забезпечення  та виробнича логістика. Організація 
операційної діяльності підприємства. Система забезпечення конкурентоспроможності 
продукції. Витрати підприємства. Фінансово-економічні результати діяльності суб’єктів 
господарювання. Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності. 
Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність. 
Сучасні моделі розвитку підприємств. Трансформація і реструктуризація підприємств. 
Оптимізація бізнес-процесів підприємства. Економічна безпека та антикризова 
діяльність. 

2 Тривалість 270 годин; кредитів ECTS – 9 
3 Попередні умови, 

необхідні для 
опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Математика для економістів», «Економічна теорія», 
«Статистика», «Макроекономіка», «Гроші і кредит», «Мікроекономіка», «Ціни і 
ціноутворення», «Оптимізаційні методи та моделі» 

4 Мета та 
результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів компетентностей:  
загальних: 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
фахових: 
- здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 
функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях; 
- здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 
економічних задач; 
- здатність застосовувати комп'ютерні технології та програмне забезпечення з обробки 
даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних 
звітів; 
- здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 
економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного 
інструментарію. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 
освіти таких результатів навчання: 
- знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції 
мікро- та макроекономіки; 
- застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 
економічних задач; 
- проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, визначати 
функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують 
результативність їх діяльності; 
- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 
змістовно інтерпретувати отримані результати. 

  

5 Бібліографія 

4. Економіка підприємства: теорія і практикум : навч. посіб. / За ред. Н. Г. Міценко, О. І. 
Ященко. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 688 с. 
5. Економіка підприємства : підруч. / За ред. Є. М. Палиги. – Львів : вид-во УАД, 2010. 
– 598 с. 
6. Економіка підприємства : навч. посіб. /Л. Г. Мельник. - К. : Ліра-К, 2015. – 876 с. 
Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php?id=1633 

6 Викладацький 
склад 

Куцик Валентина Ісідорівна, к.е.н., доц., професор кафедри економіки 

7 Методика 
викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, ділова гра, 
самопідготовка через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне спілкування з 
викладачем. 



 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ  

 «ЕКОНОМІКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА» 
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Тип дисципліни обов’язкова 

Мова викладання українська 

№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Торгівля як галузева економічна система та основи її функціонування в умовах 

ринкової економіки. Торговельне підприємство в системі ринкових відносин. Стратегія 

діяльності торговельного підприємства та її обґрунтування. Управління обсягом та 

асортиментною структурою обороту торговельного підприємства. Товарні запаси 

торговельного підприємства. Товарне забезпечення обороту торговельного 

підприємства. Трудові ресурси торговельного підприємства. Формування та розвиток 

матеріально-технічних ресурсів торговельного підприємства. Поточні витрати 

торговельного підприємства. Доходи торговельного підприємства. Фінансові ре-

зультати діяльності торговельного підприємства. Соціально-економічна ефективність 

діяльності торговельного підприємства. Ризики торговельного підприємства. 
2 Тривалість 150 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 

опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Ціни і ціноутворення», «Статистика», «Комерційна 

діяльність», «Економіка підприємства», «Організація торгівлі», «Фінанси». 

4 Мета та 

результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів 

компетентностей:  
загальних: 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
спеціальних (фахових): 
- здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях; 
- здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач; 
- здатність застосовувати комп'ютерні технології та програмне забезпечення з обробки 

даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів; 
- здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів; 
- здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного 

інструментарію; 
- здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб'єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності; 
- здатність визначати закономірності функціонування міжнародної торгівлі, аналізувати 

співвідношення попиту і пропозиції, структуру, динаміку та кон’юнктуру сегментів 

світового ринку товарів і послуг в умовах глобалізації, використовувати науково-

методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень в сучасній 

міжнародній торгівлі. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

освіти таких результатів навчання: 
- застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач; 
- проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують 

результативність їх діяльності; 
- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати; 
- вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 



формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. 

5 Бібліографія 

7. Економіка торговельного підприємства : навч. посіб. / Н. М. Заярна. – Л. : вид-во 

ЛКА, 2015. 
8. Економіка торговельного підприємства : підруч. для вузів / А. А. Мазаракі та ін. ; [під 

ред. проф. Н. М. Ушакової]. – К. : Хрещатик, 1999. – 800 с. 
9. Яковлев Ю. П. Економіка торгівлі : навч. посіб. / Ю. П. Яковлев. – Херсон : Олді-

плюс, 2009. - 296 с. 

10. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php?id=1639 
6 Викладацький 

склад 
Заярна Наталія Миколаївна, к.е.н., доц. кафедри економіки 
Куцик Валентина Ісідорівна, к.е.н., доц., проф. кафедри економіки 

7 Методика 

викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, самопідготовка через 

Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне спілкування з викладачем. 

 

  

http://virt.lac.lviv.ua/


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ 

 «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ» 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Тип дисципліни обов’язкова 

Мова викладання українська 
№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності. Суб’єкти 

міжнародної економічної діяльності України. Україна в міжнародній торгівлі 

товарами. Особливості міжнародної торгівлі послугами. Міжнародні валютно-

фінансові операції. Міжнародне інвестування та місце України в процесах 

міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації. 

Міжнародний рух технологій та інноваційна політика в системі пріоритетів 

міжнародної економічної діяльності України. Україна в процесах міжнародної 

міграції робочої сили. Регулювання міжнародної економічної діяльності. 

Економічна безпека за умов відкритої економіки. Україна у світових 

інтеграційних процесах. Глобальний контекст міжнародного економічного 

співробітництва України 
2 Тривалість 150 годин; кредитів ECTS – 5 
3 Попередні умови, 

необхідні для 

опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Економічна теорія», «Макроекономіка», 

«Гроші і кредит», «Політичні системи світу», «Національна економіка», 

«Державне регулювання економіки», «Фінанси», «Міжнародна економіка», 

«Політологія». 

4 Мета та 

результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів 

компетентностей:  
загальних: 
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;. 
фахових: 
- здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному 

рівнях; 
- здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами; 
- розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 

інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави; 
- здатність самостійно виявляти проблеми економічною характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

освіти таких результатів навчання: 
- усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави; 
- вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати 

логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. 

5 Бібліографія 

11. Кухарська Н. О. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / 

Н. О. Кухарська, С. К. Харічков. – Х. : Одісей, 2016. – 456 с. 

12. Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / 

С. В. Бестужева. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 268 с. 
13. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / В. П. Галушко, 

Н. Є. Голомша, О. М. Файчук, О. В. Файчук. – К. : НУБіП України, 2016. – 447 

с. 
14. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php?id=1013 

6 Викладацький склад Лупак Руслан Любомирович, д.е.н., доц., професор кафедри економіки 
7 Методика 

викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, ділова гра, 

самопідготовка через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне 

спілкування з викладачем. 
 



 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Тип дисципліни обов’язкова 

Мова викладання українська 
№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів. Теоретичні засади та 

сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки. Державне регулювання та під-

тримка інноваційної діяльності. Інноваційна політика підприємства. Управління ін-

новаційними процесами. Організаційні форми інноваційної діяльності. Особливості 

створення інновацій і формування попиту на них. Моніторинг інновацій та інформа-

ційне забезпечення інноваційної діяльності. Фінансування інноваційної діяльності. 

Оновлення техніко-технологічної бази підприємства. Інноваційний проект: 

обґрунтування та реалізація. Комплексне  оцінювання  ефективності інноваційної 

діяльності підприємства. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності. 
2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 

опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Мікроекономіка», «Економіка підприємства». 

4 Мета та 

результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів 

компетентностей:  
загальних: 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
-здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
фахових: 
- здатність застосовувати навички бізнес-планування та обґрунтовувати інноваційно-

інвестиційні проекти в міжнародній економічній діяльності. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

освіти таких результатів навчання: 
- застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної 

влади); 
- проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують 

результативність їх діяльності; 
- вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки; 
- застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для проектного аналізу, 

розробки та обґрунтування інвестиційних, інноваційних проектів і бізнес-планів. 

5 Бібліографія 

1. Волков О. І. Економіка й організація інноваційної діяльності : підруч. /  

О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.; під ред. проф. О. І. Волкова, проф. 

М. П. Денисенка.  – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 662 с. 
2. Економіка й організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. - 

Львів : "НовийСвіт-2000", 2007. –  465 с. 
3. Левченко Ю. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. /  

Ю. Левченко. – К. : Кондор, 2018. - 448 с. 
4. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1245 

6 Викладацький 

склад 
Заярна Наталія Миколаївна, к.е.н., доц. кафедри економіки 
Городня Тетяна Анатоліївна, к.е.н., доц. кафедри економіки 

7 Методика 

викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, ділова гра, 

самопідготовка через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне 

спілкування з викладачем. 
 

 

http://virt.lac.lviv.ua/course/


 

.ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ «БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ» 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Тип дисципліни обов’язкова 

Мова викладання українська 
№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1 Зміст 

дисципліни 

Бізнес-планування у ринковій системі господарювання. Підготовча стадія розробки 

бізнес-плану. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану. Продукт та 

ринок. Маркетинг-план. Виробничий план. Організаційний план. Оцінка ризиків. 

Фінансовий план. Презентація бізнес-плану/ 

2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 

3 Попередні 

умови, необхідні 

для опанування 

курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Економічна теорія», «Математика для економістів», 

«Інформаційні системи і технології», «Статистика», «Основи бізнесу», «Економіка 

підприємства», «Економетрика», «Мікроекономіка», «Оптимізаційні методи та моделі», 

«Аналіз господарської діяльності», «Маркетинг», «Фінанси підприємств» 

4 Мета та 

результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів компетентностей:  

загальних:  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність до адаптації та дій в новій ситуації; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення. 

фахових: 

- здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

- здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси; 

- здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків. 

- здатність застосовувати навички бізнес-планування та обґрунтовувати 

інноваційно-інвестиційні проекти в міжнародній економічній діяльності. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

освіти таких результатів навчання: 

- застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

- виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в 

одній або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків. 

- застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для проектного аналізу, 

розробки та обґрунтування інвестиційних, інноваційних проектів і бізнес-планів. 

5 Бібліографія 

15. Лупак Р. Л. Бізнес-планування : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик,  

В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. – К. : Знання, 2013. – 207 с. 

16. Козловський В. О. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. О. Козловський,  

О. Й. Лесько. – Вінниця : вид-во ВНТУ, 2016. – 190 с. 

17. Кучеренко В. Р. Бізнес-планування підприємства : навч. посіб. /  

В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. – К. : Знання, 2016. – 423 с. 

18. Ясинський В. В. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. В. Ясинський,  

О. О. Гайдай. – К. : Каравела, 2014. – 233 с. 

19. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=72 

6 Викладацький 

склад 
Лупак Руслан Любомирович, д.е.н., доц., професор кафедри економіки 

7 Методика 

викладання та 

методи 

навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, ділова гра, 

самопідготовка через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне спілкування з 

викладачем. 

 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ» 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Тип дисципліни обов’язкова 

Мова викладання українська 
№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Об’єкт, предмет і завдання дисципліни. Трудові ресурси і трудовий потенціал 

суспільства. Соціально-трудові відносини як система. Соціальне партнерство. Ринок 
праці та його регулювання. Соціально-трудові відносини зайнятості. Організація і 
нормування праці. Продуктивність і ефективність праці. Політика доходів і оплата 
праці. Планування праці. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці. Моніторинг соціально-
трудової сфери, як інструмент регулювання й удосконаленнясоціально-
трудовихвідносин. Міжнароднаорганізаціяпраці та її вплив на розвиток соціально-
трудових відносин. 

2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 
опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Економічна теорія», «Математика для економістів», 
«Статистика», «Основи бізнесу», «Економіка підприємства», «Економетрика», 
«Мікроекономіка», «Аналіз господарської діяльності». 

4 Мета та 
результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів 
компетентностей:  
загальних: 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
фахових: 
- здатність аналізувати та розв'язувати завдання у сфері економічних та соціально-
трудових відносин; 
- здатність самостійно виявляти проблеми економічною характеру при аналізі 
конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 
освіти таких результатів навчання: 
- асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, 
визнавати верховенство права, зокрема, у професійній діяльності, розуміти і вміти 
користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших 
осіб, зокрема, членів колективу; 
- проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, визначати 
функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують 
результативність їх діяльності; 
- вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-
економічних і трудових відносин; 
- вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 
формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економікиК 
- демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних 
принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності 
людей. 

5 Бібліографія 

1. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. /  
В. М. Лукашевич. – 4-є вид., стер. – Львів : НовийСвіт-2000, 2018. – 248 с. 
2. Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – 4-є вид., без 
змін. – К. : КНЕУ, 2017. – 304 с. 
3. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підруч. / І. М. Комарницький,  
Г. О. Комарницька. – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2016. 
4. Економіка праці й соціально-трудові відносини : навч. посіб. / І. Б. Скворцов,  
В. В. Войцеховська та ін. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 268 с. 
5. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=282 

6 Викладацький 
склад 

Заярна Наталія Миколаївна, к.е.н., доц. кафедри економіки 
Лупак Руслан Любомирович, д.е.н., доц., професор кафедри економіки 

7 Методика 
викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, ділова гра, 
самопідготовка через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне спілкування 
з викладачем. 

 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ» 
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 
Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
Спеціальність 051 «Економіка» 
Тип дисципліни обов’язкова 
Мова викладання українська 

№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст 

дисципліни 
Економіко-теоретичні засади міжнародної торгівлі. Інституційні засади міжнародної 
торгівлі. Міжнародна торгівля і світове господарство. Зовнішньоторговельна та 
міжнародна торговельна політика. Світові ринки сировини, продовольчих та 
непродовольчих товарів. Міжнародний ринок робочої сили. Міжнародні ринки 
капіталів. Міжнародна торгівля товарами. Міжнародна торгівля послугами. Міжнародна 
торгівля технологіями та об’єктами авторського права. Міжнародний туризм. Україна на 
міжнародному ринку товарів, послуг та інвестицій. 

2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 
опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», 
«Економіка зарубіжних країн», «Міжнародна економічна діяльність України», 
«Міжнародні митні регулятори», «Комерційна діяльність». 

4 Мета та 
результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів компетентностей:  
загальних: 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
фахових: 
- розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки; 
- розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної 
структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 
політики держави; 
- здатність самостійно виявляти проблеми економічною характеру при аналізі 
конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення; 
- здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб'єктів 
господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності; 
- здатність визначати закономірності функціонування міжнародної торгівлі, аналізувати 
співвідношення попиту і пропозиції, структуру, динаміку та кон’юнктуру сегментів 
світового ринку товарів і послуг в умовах глобалізації, використовувати науково-
методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень в сучасній 
міжнародній торгівлі. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 
освіти таких результатів навчання: 
- знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції 
мікро- та макроекономіки; 
- розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних 
систем; 
- усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 
інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 
політики держави; 
- вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 
формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки; 
- використовувати науково-методичний інструментарій для виявлення закономірностей 
та тенденцій розвитку міжнародної торгівлі, вміти аналізувати кон’юнктуру світового 
ринку товарів і послуг. 

5 Бібліографія 

1. Козак Ю. Г. Міжнародна торгівля : підруч. / Ю. Г.  Козак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 272 с. 
2. Крилова Н. В. Міжнародна торгівля : навч. посіб. / Н. В. Крилова. - К. : Знання, 2008. 
- 365 с. 
3. Кузнецова Г. В. Международная торговля товарами и услугами : учеб. [Электронный 
ресурс] / Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина. - М. : Изд-во Юрайт, 2017. - 273 с. – Режим 
доступа : http://stud.com.ua/32319/ekonomika/mizhnarodna_torgivlya_tovarami_i_poslugami 
4. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1888 

6 Викладацький 
склад 

Міценко Наталія Григорівна, д.е.н., проф., зав. кафедри економіки 

7 Методика 
викладання та 

методи 
навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, ділова гра, 
самопідготовка через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне спілкування з 
викладачем. 

http://stud.com.ua/32319/ekonomika/mizhnarodna_
http://virt.lac.lviv.ua/


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» 
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 
Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
Спеціальність 051 «Економіка» 
Тип дисципліни вибіркова 
Мова викладання українська 

№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1 Зміст дисципліни Спеціальність «Економіка»: історія виникнення, етапи становлення. Місце професії 
економіста в українському суспільстві. Права, обов’язки і відповідальність праців-
ників планово-економічної служби підприємства. Рівні, ступені та кваліфікації 
вищої освіти. Вища освіта України в умовах євроінтеграції. Організація освітнього 
процесу у ВНЗ. Зміст та організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 
Практична підготовка здобувачів вищої освіти та її особливості. Науково-дослідна 
та громадська робота здобувачів вищої освіти. Організація позанавчальних 
процесів при підготовці здобувачів  вищої освіти. Студентське самоврядування як 
невід’ємна складова демократизації вищої школи 

2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 
опанування курсу 

Базується на вивченні дисципліни: «Безпека життєдіяльності та охорона праці», 
«Економічна теорія», «Макроекономіка». 

 
4 Мета та 

результати 
навчання 

Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом таких елементів 
компетентностей:  
загальних: 
- здатності реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- навички міжособистісної взаємодії; 
- здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 
фахових: 
- здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 
нормативними та правовими актами; 
- здатність аналізувати та розв'язувати завдання у сфері економічних та соціально-
трудових відносин. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 
освіти таких результатів навчання: 
- асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати 
верховенство права, зокрема, у професійній діяльності, розуміти і вміти 
користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод 
інших осіб, зокрема, членів колективу; 
- використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем 
та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності; 
- визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку; 
- демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях 
та професійному спілкуванні; 
- вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та 
формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки; 
- демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних 
принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності 
людей. 

5 Бібліографія 

1. Внукова Н. М. Фінанси: вступ до фаху : навч. посіб. / Н. М. Внукова, В. І. 
Успаленко. – Харків : БУРУН і К, 2005. - 352 с. 
2. ВолгинН. А. Кейс-стади в подготовке экономистов и менеджеров : учеб. для 
вузов / Н. А. Волгин. – М. : ИТК Дашков и К, 2004. – 440 с.  
3. Козак Н. Л. Університетська освіта : навч. посіб. / Н. Л. Козак, І. М. Шоробура. 
– Львів : «Новий Світ-2000», 2011. – 180 с. 
4. Масленников П. В. Введение в специальность : учеб. пособ. [Электронный 
ресурс] / П. В. Масленников, Г. А. Подзорова, Н. А. Плешкова, Н. М. Гук. – Режим 
доступа : http://e-lib.kemtipp.ru/uploads/36/eiy072.pdf 
5. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php?id=523 

6 Викладацький 
склад 

Міценко Наталія Григорівна, д.е.н., проф., зав. кафедри економіки 

7 Методика 
викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, самопідготовка 
через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне спілкування з викладачем. 

http://e-lib.kemtipp.ru/uploads
http://virt.lac.lviv.ua/


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ» 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Тип дисципліни вибіркова 

Мова викладання українська 
№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Концепція проекту та його життєвий цикл. Концепція витрат і вигід у проектному 

аналізі, цінність грошей у часі. Грошовий потік. Стандартні фінансові та неформальні 

критерії прийняття рішень. Динамічний аналіз беззбитковості проекту. Оцінка і 

прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності. Маркетинговий 

аналіз. Технічний аналіз. Інституційний аналіз. Екологічний аналіз. Соціальний 

аналіз. Фінансовий аналіз. Економічний аналіз 
2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 

опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Гроші і 

кредит», «Основи бізнесу», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», 

«Економетрика», «Оптимізаційні методи та моделі», «Фінансовий облік», «Аналіз 

господарської діяльності», «Маркетинг», «Страхування», «Інформаційно-аналітична 

діяльність у міжнародних відносинах», «Міжнародна інформація», «Світова 

кон’юнктура». 
4 Мета та 

результати 

навчання 

Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом таких елементів 

компетентностей:  
загальних: 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
- здатність бути критичним і самокритичним; 
фахових: 
- здатність застосовувати комп'ютерні технології та програмне забезпечення з 

обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів; 
- здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного 

інструментарію; 
- здатність самостійно виявляти проблеми економічною характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення; 
- здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб'єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності; 
- здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків; 
- здатність застосовувати навички бізнес-планування та обґрунтовувати інноваційно-

інвестиційні проекти в міжнародній економічній діяльності. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

освіти таких результатів навчання: 
- застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної 

влади); 
- застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач; 
- проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують 

результативність їх діяльності; 
- ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні показники. 
- виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в 

одній або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих 



соціально-економічних наслідків; 
- використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів; 
- застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для проектного аналізу, 

розробки та обґрунтування інвестиційних, інноваційних проектів і бізнес-планів. 

5 Бібліографія 

1. Богоявленська Ю. В. Проектний аналіз : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська. – 

К. : Кондор, 2010. – 336 с. 

2. Воркут Т. А. Проектний аналіз : навч. посіб. / Т. А. Воркут. – К. : УЦДК, 2010. – 

440 с.  

3. Кальницький А. Є. Проектний аналіз : навч. посіб. / А. Є. Кальницький, М. А. 

Кальницька. – Ужгород : Говерла, 2015. – 318 с. 
4. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/ view.php?id=75 

6 Викладацький 

склад 
Лупак Руслан Любомирович, д.е.н., доц., професор кафедри економіки 

7 Методика 

викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, ділова гра, 

самопідготовка через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне 

спілкування з викладачем. 
 

 

  



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ЕКОНОМІКА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ» 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Тип дисципліни вибіркова 

Мова викладання українська 

№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Роль, функції бірж та основні тенденції розвитку на сучасному етапі. Управління та 

регулювання роботи товарної біржі. Основні елементи проведення та організації 

біржових торгів. Економічна оцінка посередницької діяльності на біржовому ринку. 

Види біржових угод та операцій. Біржовий товар і формування товарної спеціалізації 

брокерських контор. Економічні основи ціноутворення на товарній біржі. 

Фундаментальний аналіз біржових цін та курсів і технічний аналіз ф’ючерсних цін. 

Біржові торги та процедура поставки за біржовими контрактами. Основні та оборотні 

засоби товарної біржі. Характеристика персоналу та системи оплати праці на 

товарних біржах. Дослідження та прогнозування стану кон'юнктури біржового ринку. 

Система розрахунків за біржовими угодами. Основи фінансового менеджменту у 

посередницькій діяльності на біржовому ринку. Оцінка ефективностіпосередницької 

діяльностіна біржовому ринку. Електронний трейдинг – сучасна технологія біржової 

торгівлі. 
2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 

опанування курсу 

Базується на вивченні дисципліни: «Економіка підприємства», «Проектний аналіз», 

«Міжнародна економіка», «Фінанси підприємств», «Економіка торговельного 

підприємства». 
4 Мета та 

результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів 

компетентностей:  
загальних: 
-здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя; 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
фахових: 
- здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному 

рівнях. 
- здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 
- здатність застосовувати комп'ютерні технології та програмне забезпечення з 

обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів. 
- здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 
- здатність самостійно виявляти проблеми економічною характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 
- здатність обґрунтовувати управлінські рішення в сфері маркетингу та 

ціноутворення, застосовувати практичні навички щодо формування 

маркетингової політики, організації маркетингових заходів. 
- здатність застосовувати спеціальний інструментарій та методи розрахунків у 

кредитно-розрахункових, валютних та страхових операціях. 



Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

освіти таких результатів навчання: 
- знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 

концепції мікро- та макроекономіки. 
- усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 
- проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які 

характеризують результативність їх діяльності. 
- вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку 

та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. 
- виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в 

одній або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків. 
- використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. 

5 Бібліографія 

1. Дозоров А. А. Биржевая торговля : учеб. пособ. / А. А. Дозоров. - М. : Высшая 

школа, 2013. – 256 с. 
2. Куцик В. І. Біржова діяльність : підруч. / В. І. Куцик, В. В. Апопій та ін. – Львів : 

Растр-7, 2017. - 448 с. 
3. Кушнір Т. Б. Економіка і організація біржової торгівлі : навч. посіб. / Т. Б. Кушнір. 

– Харків : ХДУХТ, Консум, 2013. - 216 с. 

4. Хрущ Н. Біржова діяльність : навч. посіб. / Н. Хрущ, П. Іжевський, С. Безвух. - К. : 

Кондор, 2017. - 348 с.  
5. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/ view.php?id=140 

6 Викладацький 

склад 
Куцик Валентина Ісідорівна, к.е.н., доц., проф. кафедри економіки 

7 Методика 

викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, ділова гра, 

самопідготовка через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне спілкування 

з викладачем. 
 

 

 

 

 

  



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ» 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Тип дисципліни вибіркова 

Мова викладання українська 

№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Об’єднання підприємств як суб’єкт господарювання. Організаційно-управлінські 

структури  об’єднань підприємств. Регулювання діяльності об’єднань підприємств. 

Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств. Спеціалізація і кооперу-

вання підприємств об’єднання. Холдингова організація об’єднань підприємств. 

Особливості діяльності промислово-фінансових груп. Фінансування об’єднань 

підприємств. Глобалізація ринків і ТНК. Стратегічні альянси підприємств. 

Організація циклу «дослідження-виробництво» в об’єднаннях підприємств і 

наукових установ 
2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 

опанування курсу 

Базується на вивченні дисципліни: «Економіка підприємства», «Проектний аналіз», 

«Міжнародна економіка», «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент 

підприємств з іноземними інвестиціями», «Управління ризиками».  
4 Мета та 

результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів 

компетентностей:  
загальних: 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу, встановлення взаємозв’язків 

між явищами та процесами, генерування нових ідей; 
- здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у команді; 
- здатність до розуміння глобальних явищ і процесів; 
фахових: 
- здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

управління розвитком підприємства та його потенціалу; 
- здатність збирати, обробляти, аналізувати статистичні дані та науково-аналітичні 

матеріали, використовувати сучасні інформаційні технології й економіко-

математичні методи для розв’язання комплексних економічних завдань; 
- здатність ухвалювати і контролювати організаційно-управлінські рішення шляхом 

консультацій, зближення позицій, досягнення спільних домовленостей, прийняття 

узгоджувальних рішень у системі міжособистісних, міжгрупових та 

міжорганізаційних соціально відповідальних економічних відносин; 
- здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо розвитку зовнішньо-

економічної діяльності суб’єктів господарювання; 
- здатність оцінювати можливі ризики суб’єктів міжнародної економічної діяльності, 

соціально-економічні наслідки управлінських рішень; 
- здатність застосовувати науковий підхід до формування міжнародної 

конкурентоспроможності підприємств та обґрунтування ефективних міжнародних 

стратегій економічного розвитку; 
- здатність до вивчення вітчизняної  і зарубіжної практики міжнародного бізнесу та 

його адаптації. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

освіти таких результатів навчання: 
- знати сучасні економічні теорії, концепції; розуміти основні закономірності та 

тенденції розвитку глобальної економіки та міжнародного конкурентного 

середовища; 
- володіти методами організації, управління та контролю за діяльністю суб’єкта 

господарювання, демонструвати вміння організовувати роботу колективу та 

працювати в команді, навички креативного та критичного мислення, економічної 

дипломатії; 
- використовувати аналітичний і методичний інструментарій для діагностування 

стану потенціалу підприємства та рівня його використання з метою управління його 

міжнародною конкурентоспроможністю та обґрунтування ефективних стратегій в 



міжнародній економічній діяльності;  
- збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, 

необхідні для вирішення комплексних економічних завдань, демонструвати 

володіння методами системного аналізу показників, вміння інтерпретувати його 

результати та розробляти моделі економічної динаміки; 
-  застосовувати набуті теоретичні знання та дослідницькі навички для визначення 

альтернативних шляхів розвитку підприємства; управління його потенціалом та 

вартістю; 
- обґрунтовувати управлінські рішення в умовах невизначеності, глобалізації 

економічних процесів, міжнародної інтеграції та кооперації, що потребують 

застосування економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій; 

оцінювати  їх можливі ризики та соціально-економічні наслідки. 

5 Бібліографія 

1. Єгорова І. Г. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств : навч. 

посіб.  / І. Г. Єгорова, Г. І. Матукова, Н. С. Приймак. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 

331 с. 
2. Мальська М. П.  Управління діяльністю підприємств корпоративного типу : 

підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К. : ЦУЛ, 2013. – 290 с. 
3. Чепурда Л. М. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств : навч. 

посіб. / [Л. М. Чепурда, С. С. Беляева, М. В. Плахотнікова та ін.; за заг. ред.  

Л. М. Чепурди]. - К. : ВД «Професіонал», 2005. – 272 с. 
4. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=849 

6 Викладацький 

склад 
Куцик Валентина Ісідорівна, к.е.н., доц., проф. кафедри економіки 
 

7 Методика 

викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, самопідготовка 

через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне спілкування з викладачем. 

 

 

 

 

  

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=849


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА» 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Тип дисципліни обов’язкова 

Мова викладання українська 
№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Предмет і завдання дисципліни. Діагностика конкурентного середовища 

підприємства. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів. 

Діагностика конкурентоспроможності підприємства. Діагностика конкуренто-

спроможності продукції підприємства. Діагностика майна і ринкова ціна 

підприємства. Управлінська діагностика. Діагностика виробничого потенціалу 

підприємства. Фінансова діагностика. Діагностика економічної безпеки 

підприємства. Діагностика економічної культури підприємства. 
2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 

опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Економіка підприємства», «Аналіз господарської 

діяльності», «Статистика».  

4 Мета та 

результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів 

компетентностей:  
загальних: 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу, встановлення взаємозв’язків 

між явищами та процесами, генерування нових ідей; 
- здатність до інноваційної діяльності; 
- здатність до розуміння глобальних явищ і процесів; 
- здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології, проводити 

дослідження та презентувати результати; 
фахових: 
- здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

управління розвитком підприємства та його потенціалу; 
- здатність збирати, обробляти,аналізувати статистичні дані та науково-аналітичні 

матеріали, використовувати сучасні інформаційні технології й економіко-

математичні методи для розв’язання комплексних економічних завдань; 
- здатність розуміти глобальні економічні процеси та ключові тренди розвитку 

міжнародної економіки; 
- здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо розвитку зовнішньо-

економічної діяльності суб’єктів господарювання; 
- здатність застосовувати науковий підхід до формування міжнародної конкуренто-

спроможності підприємств та обґрунтування ефективних міжнародних стратегій 

економічного розвитку. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

освіти таких результатів навчання: 
- знати сучасні економічні теорії, концепції; розуміти основні закономірності та 

тенденції розвитку глобальної економіки та міжнародного конкурентного 

середовища; 
- розуміти зміст, структуру та висновки наукових та аналітичних текстів з економіки, 

в т.ч. на іноземній мові; демонструвати вміння розробки аналітичних матеріалів і 

публічних виступів, підготовки управлінських рішень, презентації результатів 

наукових досліджень, ведення ділового спілкування в професійних і наукових колах, 

в т.ч. на іноземній мові; 
- обирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління міжнародним бізнесом; 
- використовувати аналітичний і методичний інструментарій для діагностування 

стану потенціалу підприємства та рівня його використання з метою управління його 

міжнародною конкурентоспроможністю та обґрунтування ефективних стратегій в 

міжнародній економічній діяльності;  
- застосовувати набуті теоретичні знання та дослідницькі навички для визначення 

альтернативних шляхів розвитку підприємства; управління його потенціалом та 

вартістю. 



5 Бібліографія 

1.  Городня Т. А. Економічна та фінансова діагностика : навч. посіб. / Т. А. Городня, 

І. П. Мойсеєнко. – Львів : Магнолія, 2014. – 284 с.       
2. Городня Т. А. Математичні методи в економічній діагностиці : навч. посіб. /  

Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Львів :  Магнолія-2006, 2010. – 200 с.    
3.  Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика : навч. посіб. / І. В. Кривов’язюк. – 2-ге 

вид. - К. : Центр учбової літератури, 2017. – 456 с.  

4.  Посилкіна О. В. Економічна діагностика : навч. посіб. / О. В. Посилкіна,  

К. С. Світлична. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 333 с. 
5. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=282 

6 Викладацький 

склад 
Заярна Наталія Миколаївна, к.е.н., доц. кафедри економіки 
Городня Тетяна Анатоліївна, к.е.н., доц., кафедри економіки 

7 Методика 

викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, ділова гра, 

самопідготовка через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне 

спілкування з викладачем. 
 

 

 

  

http://virt.lac.lviv.ua/course/


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА» 
Рівень вищої освіти другий (магістерський) 
Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
Спеціальність 051 «Економіка» 
Тип дисципліни обов’язкова 
Мова викладання українська 

№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1 Зміст дисципліни Інновації і циклічність економічного розвитку. Ключові поняття інноваційного 
розвитку. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його формування. 
Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку. Глобальні науково-технічні 
та інформаційні комунікації в інноваційній сфері. Інфраструктура ринку інновацій. 
Державна підтримка інноваційного підприємництва. Національні інноваційні 
системи. Маркетинг інновацій. Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку 
підприємства. Інноваційний потенціал підприємства. Інвестиційне забезпечення 
інноваційного розвитку підприємства. Ризики в інноваційній діяльності та 
управління ними. Охорона прав та економіка інтелектуальної власності як складова 
економічної безпеки інноваційної діяльності. 

2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 
опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Економіка підприємства», «Економіка та 
організація інноваційної діяльності».  

4 Мета та 
результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів 
компетентностей:  
загальних: 
- здатність до інноваційної діяльності; 
фахових: 
- здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 
управління розвитком підприємства та його потенціалу; 
- здатність збирати, обробляти, аналізувати статистичні дані та науково-аналітичні 
матеріали, використовувати сучасні інформаційні технології й економіко-
математичні методи для розв’язання комплексних економічних завдань; 
- здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо розвитку зовнішньо-
економічної діяльності суб’єктів господарювання. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 
освіти таких результатів навчання: 
- володіти методами організації, управління та контролю за діяльністю суб’єкта 
господарювання, демонструвати вміння організовувати роботу колективу та 
працювати в команді, навички креативного та критичного мислення, економічної 
дипломатії; 
- застосовувати набуті теоретичні знання та дослідницькі навички для визначення 
альтернативних шляхів розвитку підприємства; управління його потенціалом та 
вартістю; 
- проводити дослідження, генерувати нові ідеї та завдання в сфері інноваційного 
розвитку підприємства, обирати належні напрями і відповідні методи для їх 
розв’язку, зважаючи на наявні ресурси, в т.ч. інтелектуальні. 

5 Бібліографія 

1. Заярна Н. М. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. /  
Т. А. Городня, Т. Г. Васильців, Н. М. Заярна – Л. : ЛТЕУ, 2016. – 512 с. 
2. Інноваційний розвиток підприємства : підруч. / Л. І. Федулова, Е. М. Забарна,  
С. В. Філиппова. – Одеса, ОНПУ: Бондаренко М. О., 2016. – 700 с. 
3. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб./ А. М. Пугач, Н. І. Демчук,  
О. В. Довгаль, Л. С. Крючко, Н. В. Тягло. – ФОП Швець В.М., 2018. – 348 с. 
4. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. / П. П. Микитюк,  
Ж. Л. Крисько, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, С. М. Скочиляс. – Тернопіль : ПП 
«Принтер Інформ», 2015. – 224 с. 
5. Городня Т. А. Економіка інноваційного підприємства : навч. посіб. /  
Т. А. Городня, В. І. Блонська, Т. Г. Васильців. – К. : Кондор, 2012. – 381 с. 
6. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php?id=855 

6 Викладацький склад Заярна Наталія Миколаївна, к.е.н., доц. кафедри економіки 
Городня Тетяна Анатоліївна, к.е.н., доц. кафедри економіки 

7 Методика 
викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, ділова гра, 
самопідготовка через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне 
спілкування з викладачем. 

http://virt.lac.lviv.ua/


 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ 

 «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Тип дисципліни обов’язкова 

Мова викладання українська 
№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Сучасні теорії конкуренції. Державне регулювання конкуренції. Діагностика 

конкурентного середовища підприємства. Визначення потенціалу 

конкурентоспроможності підприємства та його складових. Формування 

конкурентних переваг підприємства. Методи забезпечення конкурентних переваг 

підприємства. Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

Особливості управління конкурентоспроможністю продукції. Управління 

конкурентоспроможністю підприємства. Соціальна відповідальність і 

конкурентоспроможність підприємства. Розроблення і реалізація програм 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. Оцінювання ефективності су-

часних моделей управління конкурентоспроможністю підприємства.  
2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 

опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Мікроекономіка», «Основи бізнесу», 

«Комерційна діяльність», «Економіка підприємства», «Ціни і ціноутворення», 

«Аналіз господарської діяльності», «Фінанси підприємств», «Звітність підприємств», 

«Інтелектуальна власність», «Інноваційний розвиток підприємства», «Фінансовий 

менеджмент», «Управління розвитком підприємства». 
4 Мета та 

результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів 

компетентностей:  
загальних: 
- здатність до інноваційного мислення; 
- здатність до розуміння глобальних явищ і процесів; 
- здатність до вирішення соціально-економічних проблем, обґрунтування та 

прийняття управлінських рішень; 
- здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї; 
- адміністративні та ділові здатності; 
- потенціал до подальшого навчання; 
- здатність працювати у міжнародному просторі; 
фахових: 
– організаційні здатності; 

–  аналітичні фахові здатності;  

–  здатності планувати, прогнозувати, моделювати;  
–  здатності контролювати;  
–  менеджерські здатності. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

освіти таких результатів навчання: 
-  знати теорію та практику управління конкурентоспроможністю підприємства; 
- знати нормативно-правову базу регулювання конкуренції в Україні; 
- знати технологію аналізу ринку методом конкурентної діагностики; 
- знати теоретичні та практичні аспекти діагностики конкурентної позиції 

підприємства на ринку; 
- знати методичні підходи до формування конкурентних переваг підприємства; 
- знати джерела і фактори формування конкурентних переваг; 
- знати прикладний інструментарій управління потенціалом підприємства, його 

конкурентоспроможністю і вартістю; 
- знати принципи формування конкурентоспроможності продукції; 
- обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства та його структурних підрозділів; 
- знати сутність концепції управління конкурентоспроможністю підприємства та 

специфічні особливості управління нею в організаціях різних типів; методи 

оцінювання соціальної конкурентоспроможності підприємства. 



- ідентифікувати види конкурентних переваг, якими  володіє підприємство, 

визначити ті, що мають бути досягнутими в майбутньому для поліпшення його 

конкурентоспроможності; 
- використовувати чинники конкурентоспроможності для створення конкурентних 

переваг підприємства; 
- виконувати розрахунки, пов’язані з оцінюванням рівня конкуренції в галузі; 
- визначати масштаби конкурентного галузевого середовища підприємства й 

оцінювати розстановку сил на ринку; 
- обґрунтовувати організаційно-технічні рішення щодо підвищення якості продукції 

і продуктивності виробництва; 
- економічно обґрунтовувати та конкретизувати функції управління 

конкурентоспроможністю підприємства; 
-  застосовувати моделі та методики оцінювання конкурентоспроможності 

підприємства. 

5 Бібліографія 

1. Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. / Р. Л. Лупак, Т. 

Г. Васильців. – Львів : В-во ЛТЕУ, 2016. – 484 с. 

2. Довгань Л. Є. Конкурентоспроможність підприємств / Л. Є. Довгань. – К. : ІВЦ 

«Видавництво «Політехніка», 2011. – 144 с. 

3. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. / І. З. 

Должанський, Т. О. Загорна. 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2015. – 384 с. 

4. Лифиц И. М. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг : 

учеб. пособ. / И. М. Лифиц. – 2 изд. – М. : Юрайт-Издат, 2012. – 335 с. 

5. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=641 

6 Викладацький 

склад 
Лупак Руслан Любомирович, д.е.н., доц., професор кафедри економіки 

7 Методика 

викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, ділова гра, 

самопідготовка через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне 

спілкування з викладачем. 
 

 

 

 

  



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ  

«МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ» 
Рівень вищої освіти другий (магістерський) 
Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
Спеціальність  051 «Економіка» 
Тип дисципліни обов’язкова 
Мова викладання українська 

№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Стратегії економічного розвитку в системі міжнародних економічних відносин. 

Глобалізація і міжнародні стратегії розвитку. Варіативність сучасних економічних 
політик. Міжнародна координація економічної політики. Особливості економічних 
стратегій провідних країн. Особливості формування стратегій розвитку країн 
транзитивної економіки. Специфіка економічних стратегій країн, що розвиваються. 
Міжнародні інтеграційні стратегії.  

2 Тривалість 90 годин; кредитів ECTS – 3 
3 Попередні умови, 

необхідні для 
опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Країнознавство», «Політичні системи світу», 
«Міжнародна економіка», «Міжнародне економічне право», «Міжнародні 
фінанси», «Економіка зарубіжних країн», «Стратегія підприємства», 
«Менеджмент», «Зовнішньоекономічна політика зарубіжних країн», «Міжнародна 
конкурентоспроможність», «Інноваційний розвиток підприємства», «Управління 
міжнародною конкурентоспроможністю підприємства».  

4 Мета та 
результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів 
компетентностей:  
загальних: 
– здатність до розуміння глобальних явищ і процесів; 
– здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології, проводити 
дослідження та презентувати результати; 
спеціальних (фахових): 
– здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 
управління розвитком підприємства та його потенціалу; 
– здатність розуміти глобальні економічні процеси та ключові тренди розвитку 
міжнародної економіки; 
– здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо розвитку зовнішньо-
економічної діяльності суб’єктів господарювання; 
– здатність застосовувати науковий підхід до формування міжнародної конкуренто-
спроможності підприємств та обґрунтування ефективних міжнародних стратегій 
економічного розвитку. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 
освіти таких результатів навчання: 
– знати сучасні економічні теорії, концепції; розуміти основні закономірності та 
тенденції розвитку глобальної економіки та міжнародного конкурентного 
середовища; 
– використовувати аналітичний і методичний інструментарій для діагностування 
стану потенціалу підприємства та рівня його використання з метою управління 
його міжнародною конкурентоспроможністю та обґрунтування ефективних 
стратегій в міжнародній економічній діяльності;  
– застосовувати набуті теоретичні знання та дослідницькі навички для визначення 
альтернативних шляхів розвитку підприємства; управління його потенціалом та 
вартістю; 
– обґрунтовувати управлінські рішення в умовах невизначеності, глобалізації 
економічних процесів, міжнародної інтеграції та кооперації, що потребують 
застосування економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій; 
оцінювати  їх можливі ризики та соціально-економічні наслідки. 

5 Бібліографія 

20. Міжнародні стратегії економічного розвитку : підруч. / Ю. В. Макогон,  
Д. Г. Лук'яненко, Ю. М. Пахомов, М. Ю. Пивоносов та ін. – К. : Освіта України, 
2009 . – 417 с. 
21. Світова економіка : навч. посіб. / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського,  
Н. С. Логвінової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 328 с. 
22. Чернега О. Б. Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посіб. /  
О. Б. Чернега, А. А. Семенов, В. С. Білозубенко. – 2-ге вид., оновл. і доп. – Львів : 
«Магнолія 2006», 2009. – 346 с.  
4. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=2525 

6 Викладацький склад Міценко Наталія Григорівна, д.е.н., проф., зав. кафедри економіки 
7 Методика 

викладання та 
методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, самопідготовка 
через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне спілкування з 
викладачем. 

 

http://virt.lac.lviv.ua/


 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ» 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Тип дисципліни вибіркова 

Мова викладання українська 
№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Предмет і завдання системного аналізу. Етапи системного аналізу в проектуванні, 

прогнозуванні та управлінні реальними системами і процесами. 
Методологія системного аналізуреальних причинно-наслідкових залежностей. 

Методологія системного аналізу причинно-наслідковихзалежностей і задачі 

математичного програмування. Лінійні та нелінійнімоделі (статичні та 

динамічніпроцеси). Системнийаналіз як метод обґрунтування і прийняття 

управлінських рішень. Структурний системний аналіз і проектування. Оптимальні 

стратегії в ієрархічнокерованих системах. Ситуаційнийаналіз.  
2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 
опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Фінансовий менеджмент підприємств з 

іноземними інвестиціями», «Управління ризиками», «Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства», «Економічна діагностика», «Облік і 

оподаткування ЗЕД», «ЗЕД в умовах транснаціоналізації світової економіки». 
4 Мета та 

результати 
навчання 

Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом таких елементів 
компетентностей:  
загальних: 
– здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу, встановлення 

взаємозв’язків між явищами та процесами, генерування нових ідей; 

– здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у 

команді; 
спеціальних (фахових): 
− здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

управління розвитком підприємства та його потенціалу; 

− здатність збирати, обробляти, аналізувати статистичнідані та науково-

аналітичні матеріали, використовувати сучасні інформаційні технології й 

економіко-математичні методи для розв’язання комплексних економічних завдань; 

− здатність оцінювати можливі ризики суб’єктів міжнародної економічної 

діяльності, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 
освіти таких результатів навчання: 
– здатність використовувати аналітичний і методичний інструментарій для 
діагностування стану потенціалу підприємства та рівня його використання з метою 
управління його міжнародною конкурентоспроможністю та обґрунтування 
ефективних стратегій в міжнародній економічній діяльності;  
– здатність збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-
аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань, 
демонструвати володіння методами системного аналізу показників, вміння 
інтерпретувати його результати та розробляти моделі економічної динаміки; 
– здатність обґрунтовувати управлінські рішення в умовах невизначеності, 
глобалізації економічних процесів, міжнародної інтеграції та кооперації, що 
потребують застосування економіко-математичного моделювання та 
інформаційних технологій;оцінювати  їх можливі ризики та соціально-економічні 
наслідки. 

5 Бібліографія 

1.  Катренко А. В. Системний аналіз : підруч. / А. В. Катренко. - Львів : Новий 

світ-2000, 2018. – 396 с. 

2. Прасоленко О. В. Основи теорії систем і системний аналіз : конспект лекцій /  

О. В. Прасоленко, І. О. Ткаченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 88 

с. 

3. Савенков О. І. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень : навч. 

посіб. / О. І. Савенков, О. О. Фаловський. – К. : Нац. акад. упр., 2016. - 189 с.  
4. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1643 

http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS_PRINT&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%20%D0%92.


6 Викладацький склад Заярна Наталія Миколаївна, к.е.н., доц. кафедри економіки 
7 Методика 

викладання та 
методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, самопідготовка 
через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне спілкування з 
викладачем. 

 

 

 

 

  



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» 
Рівень вищої освіти другий (магістерський) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Тип дисципліни обов’язкова  

Мова викладання українська  
№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. Соціальна відповідаль-

ність людини, держави та суспільства. Організаційно-економічне забезпечення уп-
равління корпоративною соціальною відповідальністю. Формування відносин 
роботодавців із працівниками на засадах соціальної відповідальності. Соціальна 
відповідальність у сфері кадрової безпеки. Соціальне партнерство як інструмент 
формування соціальної відповідальності. Формування відносин бізнесу із 
зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності. Корпоративна 
культура соціально відповідального підприємства (організації). Екологічна 
компонента соціальної відповідальності. Моніторинг корпоративної соціальної 
відповідальності. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності. 
Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. 

2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 
опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Економіка праці та соціально-трудові 
відносини», «Економіка підприємства», «Соціологія», «Професійна етика», 
«Міжнародний ринок праці і зайнятість», «Управління безпекою життєдіяльності та 
охороною праці» 

4 Мета та 
результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів 
компетентностей:  
загальних:  
– здатність до виявлення та вирішення соціально-економічних проблем, 
обґрунтування та прийняття управлінських рішень; 
– здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у 
команді; 
– здатність до розуміння глобальних явищ і процесів; 
– здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань 
і принципів академічної доброчесності; 
спеціальних (фахових): 
– здатність ухвалювати і контролювати організаційно-управлінські рішення 
шляхом консультацій, зближення позицій, досягнення спільних домовленостей, 
прийняття узгоджувальних рішень у системі міжособистісних, міжгрупових та 
міжорганізаційних соціально відповідальних економічних відносин; 
– здатність оцінювати можливі ризики суб’єктів міжнародної економічної 
діяльності, соціально-економічні наслідки управлінських рішень; 

– здатність до вивчення вітчизняної  і зарубіжної практики міжнародного бізнесу 
та його адаптації. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 
освіти таких результатів навчання: 
– знати сучасні економічні теорії, концепції; розуміти основні закономірності та 
тенденції розвитку глобальної економіки та міжнародного конкурентного 
середовища; 
– обирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний 
інструментарій для управління міжнародним бізнесом; 
– діяти соціально відповідально на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття 
думок, індивідуальних та міжкультурних відмінностей людей. 

5 Бібліографія 

23. Охріменко О. О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О. О. Охріменко,  
Т. В. Іванова. – К. : НТУУ «Київський політехнічний інститут», 2015. – 180 с. 
24. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / За заг. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. 
– К. : КНЕУ, 2015. – 519 с. 
25. Чудинов О. О. Корпоративная социальная ответственность : учеб. пособ. /  
О. О.  Чудинов. – М. : КНОРУС, 2018. – 196  с. 
26. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=982 

6 Викладацький склад Міценко Наталія Григорівна, д.е.н., проф., зав. кафедри економіки 

7 Методика 
викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, самопідготовка 
через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне спілкування з 
викладачем. 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТДИСЦИПЛІНИ  

«УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА» 
Рівень вищої освіти другий (магістерський) 
Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
Спеціальність 051 «Економіка» 
Тип дисципліни вибіркова 
Мова викладання українська 

№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1 Зміст дисципліни Вартість підприємства як об’єкт оцінювання та управління. Управління вартістю в 
системі капіталізації підприємства. Оцінювання вартості підприємства. Організація 
первісної капіталізації підприємства. Внутрішньогосподарська організація 
вартісного менеджменту. Раціоналізація структури капіталу за критерієм вартості 
підприємства. Інвестиційно-вартісне обґрунтування операційних перспектив 
підприємства. Менеджмент вартості в процедурі ліквідації підприємства. 

2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 
опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Економічна теорія», «Математика для 
економістів», «Статистика», «Економетрика», «Економіка підприємства», 
«Оптимізаційні методи та моделі», «Аналіз господарської діяльності», «Фінанси 
підприємств», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Менеджмент», 
«Бізнес-планування», «Проектний аналіз», «Економічна діагностика», 
«Інноваційний розвиток підприємства», «Інтелектуальна власність», «Фінансовий 
менеджмент підприємств з іноземними інвестиціями», «Управління ризиками», 
«Системний аналіз». 

4 Мета та 
результати 

навчання 

Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом таких елементів 
компетентностей:  
загальних: 
- здатність до інноваційного мислення; 
- здатність розуміння глобальних явищ і процесів; 
- здатність до вирішення соціально-економічних проблем, обґрунтування та 
прийняття управлінських рішень; 
- дослідницька здатність; 
- здатність до системного мислення; 
- адміністративні та ділові здатності; 
- ініціативність та підприємливість; 
фахових: 
− організаційні здатності; 
− аналітичні фахові здатності; 
− здатності планувати, прогнозувати, моделювати; 
− здатності контролювати;  
− менеджерські здатності. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 
освіти таких результатів навчання: 
− досліджувати фактори, що впливають на оцінну діяльність та діагностувати 
проблеми, що знижують вартість об’єкта оцінювання; 
− використовувати нормативно-правові системи оцінювання в умовах 
невизначеності та мінливості зовнішнього середовища та визначати обсяг 
діяльності суб’єктів оцінної діяльності в Україні; 
− формувати інформаційно-аналітичне підґрунтя для розробки заходів щодо 
вирішення проблем оцінювання об’єктів; 
− формувати та обґрунтовувати величину вартості об’єкта оцінювання; 
− рецензувати звіти про оцінювання цілісних майнових комплексів, часток (паїв, 
акцій) та інших майнових прав. 

5 Бібліографія 

27. Бабій О. М. Управління вартістю підприємства : навч. посіб. / О. М. 
Бабій,  
В. С. Малишко, Г. О. Пудичева. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 207 с. 
28. Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємства : навч. посіб. / О. Г. 
Мендрул. – К. : КНЕУ, 2014. – 338с. 
29. Момот Т. Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології : посіб. / Т. Момот. – 
Харків : Фактор, 2017. – 224 с.  
30. Щербаков В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учеб. пособ. /  
В. А. Щербаков, Н. А. Щербакова. – М. : Омега-Л, 2014. – 320 с. 
31. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1039 

6 Викладацький склад Лупак Руслан Любомирович, д.е.н., доц., професор кафедри економіки 
7 Методика 

викладання та 
методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, ділова гра, 
самопідготовка через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне 
спілкування з викладачем. 



 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ  

«УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ» 
Рівень вищої освіти другий (магістерський) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Тип дисципліни обов’язкова 

Мова викладання українська 
№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Загальна характеристика міжнародного бізнесу. Особлива роль культури у 

формуванні міжнародного бізнесу. Інтернаціоналізація бізнесу як базис глобалізації. 
Регулювання міжнародного бізнесу. Організаційні аспекти розвитку міжнародних 
компаній. Стратегічний менеджмент в міжнародному бізнесі. Міжнародні стратегічні 
альянси. Особливості трудових відносин у міжнародному бізнесі. Міжнародний 
маркетинг. Міжнародний фінансовий менеджмент. 

2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 
опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Міжнародні стратегії економічного розвитку», 

«Міжнародна логістика», «Сучасна європейська кооперація».  

4 Мета та 
результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів 
компетентностей:  
загальних: 
- здатність до виявлення та вирішення соціально-економічних проблем, 

обґрунтування та прийняття управлінських рішень; 
- здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у команді; 
- здатність вести професійну комунікацію; 
- здатність до інноваційної діяльності; 
- здатність до розуміння глобальних явищ і процесів; 
- здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань і 

принципів академічної доброчесності; 
спеціальних (фахових): 
- здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

управління розвитком підприємства та його потенціалу; 
- здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою; 
- здатність збирати, обробляти,аналізувати статистичні дані та науково-аналітичні 

матеріали, використовувати сучасні інформаційні технології й економіко-

математичні методи для розв’язання комплексних економічних завдань; 
- здатність розуміти глобальні економічні процеси та ключові тренди розвитку 

міжнародної економіки; 
- здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо розвитку зовнішньо-

економічної діяльності суб’єктів господарювання; 
- здатність оцінювати можливі ризики суб’єктів міжнародної економічної діяльності, 

соціально-економічні наслідки управлінських рішень; 
- здатність застосовувати науковий підхід до формування міжнародної 

конкурентоспроможності підприємств та обґрунтування ефективних міжнародних 

стратегій економічного розвитку; 
- здатність збирати, обробляти, аналізувати статистичні дані та науково-аналітичні 

матеріали, використовувати сучасні інформаційні технології й економіко-

математичні методи для розв’язання комплексних економічних завдань; 
- здатність розуміти глобальні економічні процеси та ключові тренди розвитку 

міжнародної економіки; 
- здатність до вивчення вітчизняної  і зарубіжної практики міжнародного бізнесу та 

його адаптації. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 
освіти таких результатів навчання: 
- знати сучасні економічні теорії, концепції; розуміти основні закономірності та 

тенденції розвитку глобальної економіки та міжнародного конкурентного 

середовища; 
- розуміти зміст, структуру та висновки наукових та аналітичних текстів з економіки, 
в т.ч. на іноземній мові; демонструвати вміння розробки аналітичних матеріалів і 



публічних виступів, підготовки управлінських рішень, презентації результатів 
наукових досліджень, ведення ділового спілкування в професійних і наукових колах, 
в т.ч. на іноземній мові; 
- обирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний 
інструментарій для управління міжнародним бізнесом; 
- володіти методами організації, управління та контролю за діяльністю суб’єкта 
господарювання, демонструвати вміння організовувати роботу колективу та 
працювати в команді, навички креативного та критичного мислення, економічної 
дипломатії. 
- володіти методами організації, управління та контролю за діяльністю суб’єкта 

господарювання, демонструвати вміння організовувати роботу колективу та 

працювати в команді, навички креативного та критичного мислення, економічної 

дипломатії; 
- використовувати аналітичний і методичний інструментарій для діагностування 

стану потенціалу підприємства та рівня його використання з метою управління його 

міжнародною конкурентоспроможністю та обґрунтування ефективних стратегій в 

міжнародній економічній діяльності. 

5 Бібліографія 

1. Михайленко О. Г. Посібник до вивчення дисципліни «Міжнародний бізнес» /  

О. Г.  Михайленко, Красніков Д. А. – Дн-ск : Вид-во «КИТ», 2014. – 128 с.  

2. Міжнародний бізнес : навч. посіб. / О. М. Файчук, С. В. Сидоренко. – К. : НУБіП 

України, 2016. – 236 с. 
3. Управління міжнародним бізнесом : конспект лекцій / Н. Г. Ушакова,  

К. Ю. Величко, О. І. Печенка. – Харків : Вид-во «Форт», 2016. – 126 с. 
4. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=282 

6 Викладацький 
склад 

Заярна Наталія Миколаївна, к.е.н., доц. кафедри економіки 

7 Методика 
викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, самопідготовка 
через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне спілкування з викладачем. 

 

 

 
  

http://virt.lac.lviv.ua/course/


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ 

 «УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА» 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Тип дисципліни обов’язкова 

Мова викладання українська 
№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Сучасні теорії міжнародної конкуренції. Державне регулювання конкуренції. 

Діагностика міжнародного конкурентного середовища підприємства. Визначення 
потенціалу міжнародної конкурентоспроможності підприємства та його складових. 
Система управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 
Формування конкурентних переваг підприємства на світовому ринку. Методи 
забезпечення конкурентних переваг підприємства на світовому ринку. Технологія 
забезпечення конкурентних переваг підприємства на світовому ринку. Особливості 
управління конкурентоспроможністю продукції в умовах глобалізації. Розроблення 
і реалізація програм підвищення міжнародної конкурентоспроможності 
підприємства 

2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 
опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», 
«Міжнародна економіка», «Міжнародна конкурентоспроможність», «Світова 
кон’юнктура», «Міжнародна торгівля», «Міжнародна економічна діяльність 
України», «Глобальна економіка», «Фінансовий менеджмент підприємств з 
іноземними інвестиціями», «Глобальні мережі в бізнесі». 

4 Мета та 
результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів 
компетентностей:  
загальних: 
– здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу, встановлення 
взаємозв’язків між явищами та процесами, генерування нових ідей; 
– здатність до інноваційної діяльності; 
– здатність до розуміння глобальних явищ і процесів; 
– здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології, проводити 
дослідження та презентувати результати; 
фахових: 
– здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 
управління розвитком підприємства та його потенціалу; 
– здатність збирати, обробляти,аналізувати статистичні дані та науково-аналітичні 
матеріали, використовувати сучасні інформаційні технології й економіко-
математичні методи для розв’язання комплексних економічних завдань; 
– здатність розуміти глобальні економічні процеси та ключові тренди розвитку 
міжнародної економіки; 
– здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання; 
– здатність застосовувати науковий підхід до формування міжнародної 
конкурентоспроможності підприємств та обґрунтування ефективних міжнародних 
стратегій економічного розвитку. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 
освіти таких результатів навчання: 
– знати сучасні економічні теорії, концепції, моделі трансформації економічних 
систем; розуміти основні закономірності та тенденції розвитку глобальної 
економіки та конкурентного середовища; 
– розуміти зміст, структуру та висновки наукових та аналітичних текстів з 
економіки, в т.ч. на іноземній мові; демонструвати вміння розробки аналітичних 
матеріалів і публічних виступів, підготовки управлінських рішень, презентації 
результатів наукових досліджень, ведення ділового спілкування, в т.ч. на іноземній 
мові; 
– обирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний 
інструментарій для управління міжнародним бізнесом; 
– використовувати аналітичний і методичний інструментарій для діагностування 
стану потенціалу підприємства та рівня його використання з метою управління 
його міжнародною конкурентоспроможністю та обґрунтування ефективних 
стратегій в міжнародній економічній діяльності; 



– застосовувати набуті теоретичні знання та дослідницькі навички для визначення 
альтернативних шляхів розвитку підприємства; управління його потенціалом та 
вартістю. 

5 Бібліографія 

6. Котельников Д. І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства : навч. посіб. / Д. І. Котельников, С. М. Задорожна. – К. : ВД «Слово», 
2009. – 168 с. 
7. Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. / Р. Л. Лупак, 
Т. Г. Васильців. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. – 484 с. 
8. Мельник Т. М. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства : підруч. / Т. М. Мельник, Н.О. Іксарова. – К. : КНТЕУ, 2016. – 456 с. 
9. Піддубний І. О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства : навч. посіб. / І. О. Піддубний. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2015. – 264 с. 
5. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1055. 

6 Викладацький склад Лупак Руслан Любомирович, д.е.н., доц., професор кафедри економіки 
7 Методика 

викладання та 
методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, ділова гра, 
самопідготовка через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне 
спілкування з викладачем. 

 

 

 
  



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ 

 «УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА» 
Рівень вищої освіти другий (магістерський) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Тип дисципліни вибіркова 

Мова викладання українська 
№ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 Зміст дисципліни Основи управління  формуванням і розвитком потенціалу підприємства. Оптимізмція 

структури потенціалу підприємства. Парадигма управління потенціалом  підприєм-
ства за вартісними критеріями. Інформаційне забезпечення та сучасні технології 
управління складними виробничими системами. Управління матеріально-технічним 
потенціалом підприємства. Система управління формуванням та використанням 
трудового потенціалу підприємства. Управління конкурентоспроможністю 
потенціалу підприємства. Механізми та інструменти протидії кризовим процесам. 
Система антикризового управління потенціалом підприємства. Управління ре-
зультативністю використання потенціалу підприємства. Проектування систем управ-
ління потенціалом на сучасних підприємствах. Особливості  інноваційного відтво-
рення потенціалу підприємства. 

2 Тривалість 120 годин; кредитів ECTS – 4 
3 Попередні умови, 

необхідні для 
опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін: «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», 
«Фінанси підприємств», «Основи бізнесу», «Маркетинг», «Міжнародна конкуренто-
спроможність», «Економічна діагностика», «Управління міжнародним бізнесом», 
«Інноваційний розвиток підприємства», «Управління ризиками», «Управління 
міжнародною конкурентоспроможністю підприємства», «Міжнародні стратегії 
економічного розвитку», «Системний аналіз». 

4 Мета та 
результати 

навчання 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню студентом таких елементів 
компетентностей:  
загальних: 
- здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у команді; 
спеціальних (фахових): 
- здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 
управління розвитком підприємства та його потенціалу; 
- здатність збирати, обробляти,аналізувати статистичні дані та науково-аналітичні 
матеріали, використовувати сучасні інформаційні технології й економіко-
математичні методи для розв’язання комплексних економічних завдань;  
- здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо розвитку зовнішньо-
економічної діяльності суб’єктів господарювання. 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 
освіти таких результатів навчання: 
−  розуміти зміст, структуру та висновки наукових та аналітичних текстів з 
економіки, в т.ч. на іноземній мові; демонструвати вміння розробки аналітичних 
матеріалів і публічних виступів, підготовки управлінських рішень, презентації 
результатів наукових досліджень, ведення ділового спілкування в професійних і 
наукових колах, в т.ч. на іноземній мові; 
−  обирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний 
інструментарій для управління міжнародним бізнесом; 
−  використовувати аналітичний і методичний інструментарій для діагностування 
стану потенціалу підприємства та рівня його використання з метою управління його 
міжнародною конкурентоспроможністю та обґрунтування ефективних стратегій в 
міжнародній економічній діяльності; 
−  збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 
матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань, 
демонструвати володіння методами системного аналізу показників, вміння 
інтерпретувати його результати та розробляти моделі економічної динаміки; 
−  застосовувати набуті теоретичні знання та дослідницькі навички для визначення 
альтернативних шляхів розвитку підприємства; управління його потенціалом та 
вартістю; 
−  проводити дослідження, генерувати нові ідеї та завдання в сфері інноваційного 
розвитку підприємства, обирати належні напрями і відповідні методи для їх 
розв’язку, зважаючи на наявні ресурси, в т.ч. інтелектуальні. 



5 Бібліографія 

1. Должанський І. З. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб./  
І. З. Должанський.  – К. : ЦУЛ, 2006. – 324 с. 
2. Міценко Н. Г. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. /  
О. В. Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 308 с.  
3. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. [Електронний ресурс] /  
Т. В. Кузнєцова, Ю. В. Красовська, О. М. Подлевська. – Рівне : НУВ ГП, 2016. – 195 
с. - Режим доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/6913/1/%D0%A3%D0%9F%D0% 
9F_%D0%BF%D0%BE %D1%81%D1%96%D0%B1_2017%20%D0%925%20end.pdf 
4. Хомяков В. І. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. /  
В. І. Хомяков, І. В. Бакум. - К. : Кондор, 2009. – 400 с. 
5. Електронна адреса ДК: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=999 

6 Викладацький 
склад 

Міценко Наталія Григорівна, д.е.н., проф., зав. кафедри економіки 

7 Методика 
викладання та 

методи навчання 

Проблемні лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота, самопідготовка 
через Центр дистанційного навчання ЛТЕУ, інтерактивне спілкування з викладачем. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6913/1/%D0%A3%D0%9F%D0%25%209F_%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%96%D0%B1_2017%20%D0%925%20end.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/6913/1/%D0%A3%D0%9F%D0%25%209F_%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%96%D0%B1_2017%20%D0%925%20end.pdf

