Дисципліна

БІЗНЕС-КУЛЬТУРА

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
3
Тема 1. Етика бізнесу як наукова дисципліна.
Тема 2.Професійна етика та її вплив на етичні питання
бізнесу.
Тема 3. Основні концепції етики бізнесу.
Тема 4. Етика і соціальна відповідальність бізнесу.
Тема 5. Етичні норми, принципи ведення справи.
Тема 6. Корпоративні кодекси ділової поведінки.
Тема 7. Етика та етикет ділової суперечки.
Тема 8. Етика та етикет у ділових міжнародних стосунках
бізнесменів.
Курс етики бізнесу дає цілісне уявлення про сучасні
концепції бізнесу, прикладної етики та корпоративної
соціальної відповідальності, а також формує навики
практичного застосування цих концепцій в процесі
управління компанією з метою побудови ефективної й
етичної взаємодії бізнесу та суспільства.
залік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль
Дисципліна
Рівень ВО
Спеціальність
Курс
Семестр
Кафедра
Дисципліни,
знання яких
необхідне для
вивчення
даного
предмета
Зміст
дисципліни

Внутрішній економічний механізм підприємства
Перший (бакалаврський)
Економіка
2
4
Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
Економіка підприємства, Мікроекономіка, Фінанси, Правове
регулювання господарської діяльності

Результати
навчання

Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування
пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними
агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами
державної влади).
Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей,
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної

Виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємства.
Структура та форми функціонування внутрішнього економічного
механізму підприємства. Внутрішні ціни та методи їх формування.
Система та зміст внутрішніх планів. Принципи і методи розроблення
внутрішніх планів. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування.
Планування витрат. Контроль і оцінка діяльності підприємства та
підрозділів. Механізм стимулювання діяльності підрозділів
підприємства. Матеріальна відповідальність за результати роботи
підрозділів. Особливості внутрішньовиробничої матеріальної
відповідальності. Аналіз системи «витрати – випуск—прибуток».
Регулювання та оцінка виробничих запасів. Адаптація операційної
системи до змін її завантаження.

діяльності.
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.

Компетентнос
ті

Форма
проведення
занять

Здатність приймати обґрунтовані рішення.
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 обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння
закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням
сучасного методичного інструментарію.
Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при
аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
Лекції, практичні заняття

Семестровий
контроль

Залік

Дисципліна
Рівень ВО
Спеціальність
Курс
Семестр
Кафедра
Дисципліни,
знання яких
необхідне для
вивчення
даного
предмета
Зміст
дисципліни

Економіка природокористування
Перший (бакалаврський)
Економіка
2
4
Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
Економіка підприємства, Економічна теорія, Макроекономіка, Правове
регулювання господарської діяльності, Національна економіка,
Регіональна економіка

Результати
навчання

Компетентнос
ті

Економіка природних ресурсів. Основи економіки
природокористування. Основні поняття та класифікація природних
ресурсів. Економічна оцінка природних ресурсів. Плата за використання
природних ресурсів. Екологічні витрати господарської діяльності.
Економіка навколишнього природного середовища. Екологічні збитки.
Визначення збитків від забруднення елементів природного середовища
за різними видами економічної діяльності. Економічна ефективність
природоохоронної діяльності. Екстернальні витрати. Платежі за
забруднення довкілля.
Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і
проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням
ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на
основі етичних принципів, поваги до різноманіття думок,
індивідуальних та міжкультурних відмінностей людей.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства

Інформаційне
забезпечення
Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль
Дисципліна
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни,
знання з яких
необхідні для
вивчення
даного
предмету
Теми
дисципліни

Чому це
цікаво/ треба
вивчити

Семестровий
контроль

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
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 діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними
нормативними та правовими актами.
Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або
декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та
можливих соціально-економічних наслідків
Тематичний план дисципліни, Інтернет ресурси, Навчальна програма,
Методичні вказівки, Конспект лекцій.
Лекції, практичні заняття.
Залік

Економічне споживання
Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
Управління і технологій
Перший (бакалаврський)
4
Економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Маркетинг

Тема 1. Економічне споживання та ощадливе виробництво як рушійна
сила економіки
Тема 2. Споживчі витрати
Тема 3. Споживчий ринок та його сегментація
Тема 4. Економічне споживання природних ресурсів
Тема 5. Якісна та кількісна результативність економічного споживання
Тема 6. Циркулярна економіка та інноваційне виробництво
Тема 7. Економічне споживання сировини
Тема 8. Економічне споживання енергії
Тема 9. Еколого-економічний механізм збереження ресурсів
В результаті вивчення даної дисципліни студент матиме базові знання
щодо забезпечення економічного споживання різних видів ресурсів для
організації ощадливого виробництва, дослідження економічної
кон’юнктури та її впливу на споживання; основні положення
циркулярної економіки як потенціалу захисту клімату та навколишнього
середовища; основи сталого економічного розвитку.
Залік

Дисципліна
Рівень ВО
Спеціальність
Курс
Семестр
Кафедра
Дисципліни,
знання яких
необхідне для
вивчення
даного
предмета
Чому це
цікаво/треба
вивчити
Зміст
дисципліни

Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль
Дисципліна
Рівень ВО
Спеціальність

Тренінг з економіки підприємства
Перший (бакалаврський)
Економіка
2
4
Економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування
Економіка підприємства, Мікроекономіка, Статистика, Вища математика

Тренінгові технології навчання вважаються сучасним підходом до
підготовки економічних кадрів, застосування яких дає змогу як
комплексно опановувати фахові дисципліни з першочерговою
орієнтацією на здобуття практичних навичок і вмінь, так і
напрацьовувати досвід роботи в командах.
Опис діяльності підприємства: інтеграція бізнес-процесів, взаємодія з
клієнтами та постачальниками, клієнто орієнтований ринок, критерії
управління. Збалансована система показників як система управління
підприємством: стратегічні цілі підприємства і показники їх досягнення,
фінансова складова збалансованої системи показників, клієнтська
складова, складові внутрішніх бізнес-процесів, навчання і розвитку
персоналу. Показники ефективності діяльності підприємства: система
показників, принципи розрахунку і зіставлення з оптимальними
значеннями, взаємозв'язок показників балансу і звіту про фінансові
результати. Фінансово-економічний аналіз підприємства: оцінка
фінансових результатів (доходів, витрат, прибутку) і фінансового стану
підприємства (необоротних і оборотних активів, зобов'язань, власного
капіталу), руху грошових коштів, ефективності діяльності підприємства,
прогнозний аналіз діяльності підприємства. Виробничо-господарський
аналіз підприємства: аналіз виробництва і реалізації продукції, обсягу і
асортименту, структури та якості, ритмічності виробництва,
відвантаження і реалізації. Аналіз використання ресурсів підприємства:
основних засобів (стан технічного рівня підприємства, ефективність
використання, резерви збільшення випуску продукції і фондовіддачі),
матеріальних ресурсів (оборотність, забезпеченість), трудових ресурсів
(забезпеченість, продуктивність, трудомісткість). Аналіз собівартості і
фінансових результатів діяльності підприємства: аналіз витрат
підприємства, фінансових результатів, рентабельності. Аналіз
прибутковості окремих сегментів діяльності підприємства: методика
факторного аналізу прибутку за системою директ-костинг, визначення
беззбитковості продажів і зони безпеки підприємства, формування
оптимального портфеля реалізованої продукції.
Лекції, практичні заняття
Залік

Екологічна економіка
Перший (бакалаврський)
Економіка

Курс
Семестр
Кафедра
Дисципліни,
знання яких
необхідне для
вивчення
даного
предмета
Зміст
дисципліни

Компетентнос
ті

Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль

2
4
ЕМБА
Економіка підприємства, Екологія, Безпека життєдіяльності, Правове
регулювання господарської діяльності, Національна економіка

Метою викладання дисципліни є формування базових знань з
функціонування екологічно збалансованої економіки, необхідних для
прийняття раціональних управлінських рішень у подальшій професійній
діяльності в умовах ефективного використання, збереження та охорони
дефіцитних ресурсів та умов природного довкілля, розуміння зв’язку
між проблемами економіки та екології.
Завдання: отримання знань і практичних навичок в аналізі процесів
взаємодії природи, суспільства та економіки у ХХІ столітті; вивчення
теоретичних і організаційних основ забезпечення національної
екологічної безпеки; визначення напрямів удосконалення екологоекономічної теорії, що формує теоретико-методологічну основу для
нової моделі економіки і передбачає систему параметрів та обмежень
природокористування, що дає змогу моделювати новітні функції в
економіці.
Здатність реалізувати 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 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 адаптації та дій в новій ситуації.
Здатність бути критичним і самокритичним.
Навички міжособистісної взаємодії.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та
соціально-трудових відносин.
Лекції, практичні заняття.
Залік

