
Навчальні плани  2020 року

БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА

Графік навчання :

І курс – з 1 вересня – по  1 травня
ІІ-ІІІ курс – з 1 жовтня  – по 1 травня
ІV курс – з 1 жовтня - по 30 червня 

Назва дисципліни Кредити 
1 курс

Перелік обов`язкових навчальних дисциплін 46
Іноземна мова 5
Фізичне виховання 2
Вища та прикладна математика 3
Вища та прикладна математика ІІ 3
Економічна теорія 3
Сучасні інформаційні та комунікаційні технології 4
Економіка природокористування 10
Основи економіки та діагностики економіки 4
Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень) 6
Проектне навчання ‘‘Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу‘‘ 3
Статистика і прикладна статистика 3

Практична підготовка 14
Виробнича практика 13
Університетська освіта 1

Всього за І курс 60
2 курс

Перелік обов`язкових навчальних дисциплін 29
Право (Трудове право, Господарське право) 3
Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
Фізичне виховання 2
Глобальне бізнес-середовище 4
Економіка територій і територіальних громад 5
Бізнес-економіка 3
Бізнес-економіка (поглиблений рівень) 3
Основи моделювання в економіці 3
Проектне навчання «Формування інформаційного забезпечення 
ресурсовикористання» 3

Практична підготовка 11
Виробнича практика 11

Разом 40
Дисципліни загально-університетського вибору 10

ДЗУВ 5
ДЗУВ 5



Дисципліни професійного вибору 10
Ціноутворення 5
Економіка підприємств торгівлі 5
Економіка та організація агропромислових формувань

Разом 20
Всього за 2 курс 60

3 курс
Перелік обов`язкових навчальних дисциплін 26

Основи лідерства 3
Бізнес-аналіз діяльності підприємства 4
Економетрика 3
Інформаційні системи в економіці 3
А-каутинг 4
Електронний бізнес 3
Прогнозування соціально-економічних процесів 3
Проектне навчання  «Дослідження бізнес-середовища» 3

Практична підготовка 14
Виробнича практика 14

Разом 40
Дисципліни загально-університетського вибору 10

ДЗУВ 5
ДЗУВ 5

Дисципліни професійного вибору 10
Бізнес-економіка
Економіка територій і територіальних громад (поглиблений рівень)
Економіка та організація біотехнологічних виробництв

Разом 20
Всього за 3 курс 60

4 курс
Перелік обов`язкових навчальних дисциплін 33,5

Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу 3
Організація виробництва та управління бізнес-процесами 3
Логістика 4
Планування і контроль 5,5
Проектне навчання «Розробка програмного забезпечення бізнес-процесів» 3
Ризикологія 4
Системи обробки економічної інформації 4
Стратегія підприємства 3
Управління проектами інформатизації 4

Практична підготовка 6,5
Виробнича практика 5
Підсумкова атестація 1,5

Разом 40
Дисципліни загально-університетського вибору 10

ДЗУВ 5
ДЗУВ 5



Дисципліни професійного вибору 10
Обгрунтування господарських  рішень та оцінювання ризиків
Бізнес-економіка (поглиблений рівень)
Логістика (поглиблений рівень)
Економічне управління підприємством

Разом 20
Всього за 4 курс 60

Дисципліни загально університетського вибору:

http://el.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny/

Дисципліни професійного вибору:

Ціноутворення Набуття знань про стратегії ціноутворення, формування умінь і 
навичок ціноутворення на товари й послуги  

Економіка підприємств 
торгівлі

Висвітлення сучасних підходів до управління ресурсами й 
витратами комерційної діяльності 

Економіка та організація 
агропромислових формувань

Розглядаються особливості започаткування та здійснення 
ефективного бізнесу в аграрній сфері 

Бізнес-економіка Вивчаються способи ефективного ресурсовикористання в бізнес-
діяльності  

Економіка територій і 
територіальних громад 
(поглиблений рівень)

Розглядаються актуальні питання забезпечення фінансової 
спроможності територіальних громад в умовах реформи 
децентралізації

Економіка та організація 
біотехнологічних 
виробництв

Вивчаються методи ефективного бізнесу у сфері виробництва 
продовольства та в біотехнологічному бізнесі 

Обгрунтування 
господарських  рішень та 
оцінювання ризиків

Набуття знань, умінь і навичок обґрунтування, ухвалення та 
реалізації господарських  рішень в умовах невизначеності бізнес-
середовища

Бізнес-економіка 
(поглиблений рівень)

Розглядається ресурсне забезпечення суб’єктів господарювання, 
способи ефективного використання персоналу, інших  ресурсів

Логістика (поглиблений 
рівень)

Вивчається розвиток компаній логістичного сервісу, сучасні 
методи  логістичного менеджменту, що застосовуються в практиці 
господарювання 

Економічне управління 
підприємством

Розглядаються економічні методи управління  суб’єктів 
господарювання та    забезпечення їх конкурентоспроможності


