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Дисципліна: Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
Розділ 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної 

економіки. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні 

       § 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки 

       § 2. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

Розділ 2. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Митно-
тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

       § 1. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

       § 2. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Розділ 3. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 
Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

       § 1. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

       § 2. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Розділ 4. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 
Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності 

       § 1. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

       § 2. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності 

Розділ 5. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. Ціноутворення у 
зовнішньоекономічній діяльності підприємства 

       § 1. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки 

       § 2. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства 

Розділ 6. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку. 
Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

       § 1. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку 

       § 2. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

Розділ 7. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів. Економічний аналіз 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

       § 1. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів 

       § 2. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

Розділ 8. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування. Транспортне 
обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємств на території вільних економічних зон 

       § 1. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування 

       § 2. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності 
       § 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон 

Література 
1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : підруч. / І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є. Власюк, 

О.О. Гетьман. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 580 с.  

2. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Козик, 

Л.А. Панкова, Я.С. Карп’як та ін. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 607 с.  

3. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні : правове регулювання та гарантії 

здійснення: навч. посібн. / С.П. Коломацька. – К. : ВД «Професіонал», 2011. – 288 с.  

4. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посібн. / Н.М. Тюріна, Н.С. 

Карвацка. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 408 с.  

 

Дисципліна: Макроекономіка 



Розділ 1. Предмет, метод та функції макроекономіки 

       § 1. Предмет та завдання макроекономіки 

       § 2. Сучасні макроекономічні теорії 

Розділ 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків 

       § 1. Основні категорії системи національних рахунків 

       § 2. Основні макроекономічні показники 

Розділ 3. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції 

       § 1. Сукупний попит та його модель 

       § 2. Модель сукупної пропозиції 

Розділ 4. Споживання, заощадження та інвестиції 

       § 1. Споживання як функція доходу кінцевого використання 

       § 2. Функція заощадження; види заощаджень 

       § 3. Інвестиції як компонент сукупних витрат 

Розділ 5. Класична модель макроекономічної рівноваги 

       § 1. Рівновага ринкової економіки 
       § 2. Класична модель макроекономічної рівноваги: взаємодія ринків ресурсів, товарів, 

грошей та інвестицій 

Розділ 6. Рівновага національного ринку у моделі IS-LM 

       § 1. Становлення рівноваги на товарному ринку 

       § 2. Моделі IS-LM як аналітичний засіб макроекономічної політики 

Розділ 7. Фіскальна політика держави 

       § 1. Зміст фіскальної політики: цілі та інструменти 

       § 2. Державний борг та його структура 

Розділ 8. Монетарна політика 

       § 1. Механізм функціонування грошового ринку 

       § 2. Центральний банк як суб’єкт монетарної політики 

       § 3. Суть монетарної політики 

Розділ 9. Циклічні коливання та економічне зростання 

       § 1. Макроекономічна нестабільність та нерівномірність економічного розвитку 

       § 2. Сутність економічного зростання 

Розділ 10. Інфляція та антиінфляційна політика 

       § 1. Інфляція як макроекономічне явище 

       § 2. Антиінфляційна політика держави і її роль у стабілізації економіки 

Розділ 11. Безробіття та політика зайнятості 

       § 1. Безробіття та його види 

       § 2. Характеристика політики зайнятості 

Розділ 12. Макроекономічна політика у відкритій економіці 

       § 1. Механізм зовнішньоекономічної політики 

       § 2. Сутність та особливості платіжного балансу 
       § 3. Види валютних курсів. Міжнародні системи валютних курсів 

Література 
1. Базилевич В.Д. Макроекономіка : підруч. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; за 

ред. В.Д. Базилевича. – К. : Атіка, 2009. – 368 с.  

2. Економічна теорія. Політекономія : підруч. / В.Д. Базилевич, В.М. Попов, К.С. Базилевич, Н.І. 

Гражевська; за ред. В.Д. Базилевича. – 7-ме вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2008. – 719 с.  

3. Костюк B.C. Економічна теорія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / B.C. Костюк, А.М. 

Андрющенко, І.П. Борейко. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 282 с.  

4. Никифоров А.А. Макроэкономика : научные школы, концепции, экономическая политика : учеб. 

пособ. / А.А. Никифоров, О.Н. Антипина, Н.А. Миклашевская. – М. : Дело и Сервис, 2008. – 543 с.  

 



Дисципліна: Менеджмент 
Розділ 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

       § 1. Управління та менеджмент як специфічні сфери людської діяльності 

       § 2. Менеджери та підприємці 

Розділ 2. Історія розвитку менеджменту 

       § 1. Передумови виникнення науки управління 

       § 2. Історичні етапи розвитку менеджменту 

       § 3. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні 

Розділ 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 
       § 1. Сутність та особливості системного, ситуаційного та процесійного підходу до 

управління 

       § 2. Закони і закономірності менеджменту 

       § 3. Сутність та класифікація принципів менеджменту 

Розділ 4. Функції та методи менеджменту 

       § 1. Поняття, особливості, класифікація та характеристика функцій та методів менеджменту 

       § 2. Взаємодія методів менеджменту з функціями менеджменту 

       § 3. Економічні методи менеджменту 

       § 4. Адміністративні методи менеджменту 

       § 5. Соціально-психологічні та технологічні методи менеджменту 

Розділ 5. Процес управління 
       § 1. Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, 

управлінських рішень та інших категорій менеджменту 

       § 2. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення 

       § 3. Життєвий цикл організації 

       § 4. Сутність управлінських рішень та їх взаємозв’язок з методами менеджменту 

       § 5. Класифікація управлінських рішень та характеристика їх різновидів 

       § 6. Процес прийняття та оптимізація управлінських рішень 

Розділ 6. Планування як загальна функція менеджменту 

       § 1. Сутність та види планування як функції менеджменту 

       § 2. Процес постановки цілей організації 

Розділ 7. Організування як загальна функція менеджменту 

       § 1. Сутність функції організування та її місце в системі управління 

       § 2. Повноваження, обов’язки, відповідальність 

Розділ 8. Мотивування як загальна функція менеджменту 

       § 1. Поняття мотивування 

       § 2. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесійний підходи 

       § 3. Форми і системи заробітної плати як засоби мотиваційного впливу 

       § 4. Інструменти стимулювання праці 

Розділ 9. Контролювання як загальна функція менеджменту 

       § 1. Поняття контролювання та його місце в системі управління 

       § 2. Види та процес контролювання 

Розділ 10. Регулювання як загальна функція менеджменту 

       § 1. Поняття, види та етапи регулювання 

Розділ 11. Інформація та комунікації у менеджменті 

       § 1. Інформація, її види та роль у менеджменті 

       § 2. Поняття і характеристика комунікацій 

Розділ 12. Керівництво та лідерство 

       § 1. Сутність та основні засади керівництва 

       § 2. Стилі керівництва 



       § 3. Конфлікти та стреси як об’єкти керівництва 

Розділ 13. Ефективність менеджменту 

       § 1. Сутність результативності та ефективності менеджменту 
       § 2. Організаційні перетворення як напрям підвищення ефективності управління 

організацією 

       § 3. Сутність відповідальності та етики у менеджменті 

       § 4. Види відповідальності 
       § 5. Причини неетичної поведінки та заходи щодо забезпечення етичної поведінки 

Література 
1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підруч. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 2-ге вид., випр. і 

допов. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с.  

2. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. 

Мельник. – 3-є вид., допов. і перероб. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка» (Інформ.-вид. 

центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти) ; Інтелект-Захід, 2007. – 384 с.  

3. Кузьмін О.Є. Менеджмент : навч. посіб. для студ. в галузях знань «Економіка і підприємництво» 

та «Менеджмент та адміністрування» / О.Є. Кузьмін, Л.С. Ноджак, О.Г. Мельник. – Львів : вид-во 

НУ «Львівська політехніка» 2009. – 152 с.  

4. Петришин Н.Я. Прикладний менеджмент : навч. посіб. / Н.Я. Петришин, О.Є. Кузьмін, О.Г. 

Мельник. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 292 с. 6. Гріфін Р. Основи 

менеджменту : підруч. / Р. Гріфін, В. Яцура; наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів : Ба К, 2001. 

– 624 с. 

 

Дисципліна: Мікроекономіка 
Розділ 1. Корисність економічного блага. Економічний вибір 

       § 1. Корисність економічного блага 

       § 2. Економічний вибір 

Розділ 2. Аналіз поведінки споживача 

       § 1. Реакція споживача на зміну доходу 

       § 2. Ефект заміщення та ефект доходу 

Розділ 3. Попит та пропозиція 

       § 1. Попит. Закон попиту 

       § 2. Пропозиція. Закон пропозиції 

       § 3. Ринкова рівновага. Дефіцит. Надлишок 

Розділ 4. Теорія еластичності 

       § 1. Поняття еластичності. Еластичність попиту 

       § 2. Еластичність пропозиції 

Розділ 5. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми 

       § 1. Виробнича функція 

       § 2. Граничні продукти 

       § 3. Ефект масштабу 

Розділ 6. Витрати виробництва 

       § 1. Поняття та види витрат. Економічний та бухгалтерський підходи до визначення витрат 

       § 2. Витрати виробництва у короткостроковому періоді 

       § 3. Витрати виробництва у довгостроковому періоді 

Розділ 7. Ринок досконалої конкуренції 

       § 1. Поняття ринкової структури. Види ринкових структур 

       § 2. Характерні риси ринку досконалої конкуренції 

Розділ 8. Монопольний ринок 

       § 1. Модель монополії та її ознаки. Монопсонія 

       § 2. Цінова дискримінація 

Розділ 9. Ринок монополістичної конкуренції 

       § 1. Сутність та характерні риси ринку монополістичної конкуренції 



       § 2. Нецінова конкуренція 

Розділ 10. Олігополістична структура ринку 

       § 1. Сутність олігополії та її характеристики 

       § 2. Олігополістичне ціноутворення 

Розділ 11. Похідний попит. Ринок праці 

       § 1. Утворення похідного попиту 

       § 2. Особливості функціонування ринку праці 

Розділ 12. Ринок капіталу 

       § 1. Капітал як чинник виробництва 

       § 2. Попит та пропозиція капіталу 

       § 3. Ринок земельних ресурсів 

Розділ 13. Економічна ефективність та добробут. Держава в мікроекономічній теорії: 
зовнішні ефекти та суспільні блага 

       § 1. Економічна ефективність та добробут 
       § 2. Держава в мікроекономічній теорії 

Література 
1. Економічна теорія. Політекономія : підруч. / В.Д. Базилевич, В.М. Попов, К.С. Базилевич, Н.І. 

Гражевська; за ред. В.Д. Базилевича. – 7-ме вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2008. – 719 с.  

2. Калінченко О.В. Мікроекономіка : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. 

Калінченко, Л.М. Березіна. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 472 с.  

3. Косік А.Ф. Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Ф. Косік, Г.Є. 
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Дисципліна: Управління персоналом 
Розділ 1. Управління персоналом в системі менеджменту організації 

       § 1. Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни 

       § 2. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту 

       § 3. Етапи історичного розвитку управління персоналом 

Розділ 2. Управління персоналом як соціальна система 

       § 1. Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка 

       § 2. Структура та чисельність персоналу підприємства 
       § 3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Компетентність працівника: 

сутність, види 

Розділ 3. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації 

       § 1. Поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств 

       § 2. Стратегії управління персоналом підприємства 

       § 3. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства 

Розділ 4. Кадрове планування в організаціях 

       § 1. Кадрове планування на підприємстві: значення, цілі, завдання, принципи, етапи 

       § 2. Види планування роботи з персоналом підприємства 

       § 3. Визначення потреби підприємства в персоналі 

Розділ 5. Організація набору та відбору персоналу 

       § 1. Залучення персоналу. Відбір персоналу 

       § 2. Професійна орієнтація в системі управління персоналом 

       § 3. Управління трудовою адаптацією 

Розділ 6. Організування діяльності та функції служб персоналу 

       § 1. Організування роботи кадрової служби підприємства 



       § 2. Діловодство в роботі кадрової служби підприємства 

       § 3. Ефективність роботи кадрової служби підприємства 

Розділ 7. Формування колективу підприємства 

       § 1. Колектив як соціальна група. Етапи створення і розвитку трудового колективу 

       § 2. Структура та ефективність роботи трудового колективу 

       § 3. Корпоративна культура в системі управління персоналом підприємства 

Розділ 8. Згуртованість та соціальний розвиток колективу 

       § 1. Згуртованість колективу: сутність, стадії 

       § 2. Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління 

       § 3. Соціальні ролі і відносини в колективі. Соціальний розвиток колективу 

Розділ 9. Оцінювання персоналу в організації 

       § 1. Ділове оцінювання персоналу підприємства 

       § 2. Атестація персоналу підприємства 

Розділ 10. Управління розвитком і рухом персоналу організації 

       § 1. Кар’єра: сутність, етапи, види. Управління кар’єрою персоналу 

       § 2. Навчання персоналу 

       § 3. Управління мобільністю персоналу 

Розділ 11. Управління процесом вивільнення персоналу 

       § 1. Способи вивільнення персоналу. Організація процесу звільнення 

       § 2. Управління плинністю кадрів на підприємстві 

       § 3. Управління безпекою персоналу 

Розділ 12. Соціальне партнерство в організації 
       § 1. Соціальне партнерство на підприємстві: сутність і функції. Система регулювання 

соціально-трудових відносин на підприємстві 

       § 2. Колективний договір як засіб зміцнення соціального партнерства 

Розділ 13. Ефективність управління персоналом 
       § 1. Економічна, соціальна та організаційна ефективність управління персоналом 

підприємства 

       § 2. Оцінка комплексної ефективності управління персоналом підприємства 
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