
Дисципліна Соціальні стандарти економіки 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Курс 2 СТН 

Обсяг 90 

Мова викладання  українська 

Кафедра Економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Соціальні стандарти 

економіки» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як: «Мікро і 

макроекономіка», «Фінанси, гроші і кредит», «Менеджмент та 

маркетинг», «Статистика», «Економіка, організація і планування 

в агропромислових формуваннях», «Економіка підприємств», 

«Стратегія підприємства». 

Що буде вивчатися Соціальні стандарти економіки. Підприємництво як процес 

здійснення ділового циклу та налагодження ділових відносин 

у професійній діяльності підприємця. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Загальне уявлення про підприємницьку діяльність, її соціально-

економічний зміст; показати процеси функціонування, 

інфраструктурного обслуговування і забезпечення 

підприємництва у зовнішньоекономічній діяльності та сфері 

послуг; сформувати систему знань із етичних норм, властивих 

підприємцю; визначати роль ризиків у підприємницькій 

діяльності та заходи їх подолання; висвітлити проблему 

управління й державного регулювання підприємницькою 

діяльністю і на цій основі сформувати підприємницький тип 

господарювання. Мати уявлення про соціальні стандарти 

економіки. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

Володіння навичками міжособистісної комунікації у сфері 

взаємодії з державними органами, промисловими 

підприємствами, торгівельними організаціями з питань 

маркетингового управління підприємством (ПРН 1) 

Володіння навичками особистого розвитку для удосконалення 

своєї професійної діяльності (ПРН 2) 

Уміння розуміти цивілізаційні і культурні передумови науки 

(ПРН 3) 

Здатність аргументування власної позиції та роботи в команді і 

співробітництва (ПРН 4) 

Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 

діяльності (ПРН 5) 

Здатність здійснювати ідентифікації товарів (ПРН 6) 

Уміння формувати і здійснювати ефективну закупівельну 

діяльність (ПРН 7) 

Уміння визначати критерії формування товарного асортименту 

(ПРН 8) 



Здатність організовувати та здійснювати збір аналітичної 

вихідної інформації для проведення ідентифікації товарів (ПРН 

9) 

Уміння ефективно реалізовувати цільові критерії товарної 

асортиментної структури (ПРН 10) 

Здатність до втілення заходів, спрямованих на забезпечення 

ефективності технології торговельних процесів (ПРН 11) 

Здатність до удосконалення організації підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності (ПРН 12) 

Уміння ефективно управляти матеріально-фінансовим станом 

підприємства (ПРН 13) 

Вміння визначати відповідність якості товарів, тари, послуг 

вимогам законодавчо-правових актів (ПРН 14) 

Здатність здійснювати контроль за виконанням договорів, угод, 

контрактів (ПРН 15) 

Здатність ефективно контролювати дотримання правил торгівлі, 

зберігання товарів (ПРН 16) 

Здатність здійснювати менеджмент підприємства (ПРН 17) 

Здатність здійснювати ефективний менеджмент персоналу 

(ПРН 18) 

Уміння оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на 

функціонування торговельної організації (ПРН 19) 

Здатність формувати інформаційне середовище щодо якості, 

безпечності товарів, товарної асортиментної структури, 

правового поля здійснення торговельно-посередницької 

діяльності (ПРН 20) 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 
компетентності: 
загальні: 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 1) 

Здатність застосовувати отримані знання в практичних 

ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері 

професійної діяльності (ЗК 2) 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗК 4) 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел (ЗК 5) 

Здатність працювати автономно та в команді, навички 

міжособистісної взаємодії (ЗК 6) 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість (ЗК 7) 

Здатність ініціювати заходи щодо збереження навколишнього 

природного середовища та здійснення безпечної діяльності (ЗК 

8) 

Здатність діяти відповідально та свідомо (ЗК 9); 

спеціальні:  

СК2. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та 

напрямів економічної науки. СК3. Здатність пояснювати 

економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. СК4. Розуміння особливостей сучасної світової та 

національної економіки, їх інституційної структури, 

обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 



зовнішньоекономічної політики держави. СК5. Здатність 

застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. СК7. Здатність аналізувати та 

розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-

трудових відносин. СК8. Здатність прогнозувати на основі 

стандартних теоретичних та економетричних моделей 

соціальноекономічні процеси. СК10. Здатність обґрунтовувати 

економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію. СК11. Здатність самостійно 

виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. СК12. 

Здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності. СК13. Здатність поглиблено 

аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних 

сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, он-лайн консультування. 

Форма занять Лекції, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 
Залік 

 

 

 



 


