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Силабус навчальної дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ ЛІЗИНГОВИМ БІЗНЕСОМ» 

 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування  

Рівень вищої освіти Другий (Магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є:  

- основні теоретико-методичні складові здійснення лізингових 

операцій;  

- державне регулювання лізингових операцій в Україні; 

- розкриття схем організації лізингових операцій; 

- методичне забезпечення розрахунку величин лізингових 

платежів; 

- вивчення специфіки використання лізингу для забезпечення 

ефективної діяльності підприємства. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Вивчення дисципліни сприятиме формуванню у здобувачів 

комплексу теоретичних знань і практичних навичок застосування 

лізингу для забезпечення ефективної діяльності підприємницької 

структури. Представлений курс має практичну спрямованість. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після вивчення курсу «Управління лізинговим бізнесом» здобувач 

набуває компетентності: розуміння структури ринку лізингових 

послуг, економічної сутності лізингу, його видів, знання 

особливостей державного регулювання лізингових операцій в 

Україні, методичних аспектів розрахунку лізингових платежів та 

факторів забезпечення ефективності використання лізингу 

підприємствами. Засвоєння навчального матеріалу дозволить 

здобувачу здійснювати ефективне управління лізинговими 

операціями як з боку підприємства – отримувача лізингових 

послуг, так і з боку підприємства – лізингодавця.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Після успішного опанування дисципліни здобувачі набувають 

компетентності використання лізингових операцій для 

забезпечення ефективної діяльності підприємства.   

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Економічна сутність лізингу та його функції 

Класифікація видів лізингу 

Ринок лізингових послуг та його структура 

Державне регулювання лізингових операцій в Україні  

Лізингові платежі та методики їх розрахунку 

Схеми фінансового лізингу та особливості їх реалізації 

Схеми оперативного лізингу 

Ефективність використання лізингу 

Види занять: лекції, практичні, самостійна робота  

Методи навчання: проблемного навчання (проблемного 

викладення матеріалу, створення проблемних ситуацій, метод 



 

кейсів, групова дискусія); частково-пошуковий (евристичних 

запитань); дослідницький (наукові доповіді, наукові 

повідомлення). 

Форми навчання: Очний (offline, online), заочний 

Пререквізити базується на знаннях таких дисциплін, як «Економічне управління 

бізнесом»,«Економіка підприємства» 

Пореквізити є базою для вивчення таких дисциплін як: «Антикризове 

управління бізнесом», «Інтеграція в бізнесі», написання 

кваліфікаційної магістерської роботи тощо 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Репозитарій НАУ:  

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/473 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/2524/2514 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

2 корпус аудиторії 2.414, 2.218 та ін. 

Обладнання: проектор, комп’ютер 

Програмне забезпечення: MDOffice 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестування, диференційний залік 

Кафедра Кафедра економіки та бізнес-технологій 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) Овсак Оксана Павлівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача:  

http://feba.nau.edu.ua/details-menu/32-kafedra-

ekonomiki/sklad-kafedri-ekonomiki-ta-biznes-

tekhnologij/146-ovsak-oksana-pavlivna 

Тел.: (044)406-74-98 

E-mail: oksana.ovsak@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.419/1 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Оригінальність дисципліни забезпечується її спрямованістю на 

розкриття сучасних інструментів використання лізингу для 

забезпечення ефективності діяльності підприємницьких структур. 

При викладанні дисципліни використовуються результати 

наукових досліджень та  методичні напрацювання автора. 

Лінк на дисципліну http://feba.nau.edu.ua/ec-spec 
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