




1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 МЕНЕДЖМЕНТ   

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 "УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ" 

 
1. Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої 

освіти та структурного 

підрозділу 

Запорізька державна інженерна академія 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра менеджменту організацій та управління проектами 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр  

Бакалавр з менеджменту 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань 07 

"Управління та адміністрування" зі спеціальності 073 

"Менеджмент " 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання – 3 роки і 10 місяців, впродовж яких здобувачі 

вищої освіти повинні опанувати навчальні дисципліни, 

виконати курсові роботи, пройти практичну підготовку та 

атестацію 

Акредитаційна інституція  Акредитаційна комісія України 

Наявність акредитації   

Цикл/рівень  НРК України – 6  рівень, FQEHEA – перший цикл, QFLLL – 

6  рівень 

Передумови  Наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання  Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

До введення нової 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://www.zgia.zp.ua/index.php?lang=ru 

2. Мета освітньо-професійної програми 

Підготовка  фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у 

сфері управління організаціями та їх підрозділами на засадах оволодіння системою 

компетентностей. 

3. Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація)  

Об’єктами вивчення у менеджменті є управління 

організаціями та їх підрозділами за невизначеності умов і 

вимог.  

Теоретичний зміст предметної області: інноваційні концепції 

та системи менеджменту; функції, методи, технології 

управління організаціями та їх підрозділами; методологія 

наукових досліджень  

07 "Управління та адміністрування"  

073 "Менеджмент" 

Орієнтація освітньої 

програми  

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент" 

передбачає володіння: 

- парадигмами, законами, закономірностями, принципами, 

історичними передумовами розвитку менеджменту;  

- концепціями системного, ситуаційного, адаптивного, 



антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного 

менеджменту тощо;  

- функціями, методами, технологіями прийняття 

управлінських рішень у менеджменті; 

- принципами, методами менеджменту персоналу на основі 

соціальної відповідальності і етичних міркувань; 

- методами реалізації функцій менеджменту (методи 

маркетингових досліджень, методи економічної діагностики, 

методи прогнозування і планування; методи проектування 

організаційних структур управління; методи мотивування; 

методи контролювання; методи оцінювання соціальної, 

організаційної та економічної ефективності в менеджменті 

тощо). 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації  

Загальна програма. Акцент на здобутті навичок та знань з 

менеджменту організацій, який передбачає визначену 

зайнятість і можливість подальшої освіти та кар’єрного 

зростання. 

Особливості програми Програма реалізує підвищення рівня управління та підготовку 

сучасних менеджерів: підприємців, готових до ризику, 

ініціативних, здатних до швидкої адаптації відносно ризиків 

сучасного бізнес-середовища. Формування менеджерів з 

новим перспективним способом мислення, здатних не лише 

застосовувати існуючі методи менеджменту і 

адміністрування, але й розробляти нові на базі сучасних 

наукових досягнень. 

4. Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Бакалавр менеджменту може обіймати первинні посади за 

професійними назвами робіт класифікаційного угруповання 

"Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та 

їх підрозділів", що характеризуються спеціальними 

професійними компетенціями відповідно до узагальненого 

об'єкта діяльності.  

1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та 

посередництві у торгівлі   

1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі 

побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті  

1453.1 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі 

побутовими товарами  

1453.2 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі 

непродовольчими товарами 

 1454 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі 

продовольчими товарами  

1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях 

розміщення  

1455.1 Менеджери (управителі) в готельному господарстві  

1456 Менеджери (управителі) з організації харчування 

147 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, 

здавання під найом та послуг юридичним особам  

1471 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю 

для третіх осіб  

1472 Менеджери (управителі) у сфері аренди машин та 



устаткування  

1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації  

1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок  

1475.2 Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку  

1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та 

вивчення суспільної думки  

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної 

діяльності та управління 

1476.1 Менеджери (управителі) з реклами  

1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та 

використання персоналу  

1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та 

використання персоналу  

1483 Менеджери (управителі) у соціальній сфері  

149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної 

діяльності  

1491 Менеджери (управителі) у житлово-комунальному 

господарстві  

1493 Менеджери (управителі) систем якості  

1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної 

відповідальності  

1499 Менеджери (управителі) в інших видах економічної 

діяльності, не віднесені до інших угруповань 

Подальше навчання  Можливість навчання за програмами: НРК – 7 рівень, EQ-

EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Лекції, практичні заняття, виконання курсових робіт, 

дослідницька, самостійна та індивідуальна робота, 

консультації, прходження практики, проведення підсумкової 

аестації. 

Оцінювання Письмові екзамени, заліки, диференційовані заліки, 

виконання рефератів, курсових робіт, індивідуальних 

науково-дослідних робіт, підготовка презентацій, атестація 

здобувачів вищої освіти 

Система оцінювання  Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала 

(відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева 

національна шкала (зараховано/незараховано); 100-бальна; 

шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX). 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

управління або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

Загальні компетентності (ЗК)   здатність  проведення досліджень  на відповідному рівні; 

 здатність спілкуватися з представниками різних 

професійних груп та у міжнародному контексті; 

 навички використання інформаційно-комунікаційних 

технологій для пошуку, оброблення,  аналізу  інформації з 

різних джерел та прийняття рішень; 

 здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до 

спільної мети, працювати в команді; 



 здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально 

відповідально і свідомо;  

 вміння виявляти  та вирішувати проблеми, генерувати нові 

ідеї; 

 здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, 

аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між 

явищами та процесами 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 
 вміння обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до 

міжнародних стандартів; 

 встановлювати критерії, за якими організація визначає 

подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні  стратегії та плани; 

 здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту; 

 здатність до ефективного використання та розвитку 

людських ресурсів в організації; 

 вміння створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління; 

 навички формування та демонстрації лідерських якостей; 

 здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 

 здатність використовувати психологічні технології роботи 

з персоналом; 

 здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, ухвалювати управлінські рішення та 

забезпечувати умови їх реалізації;  

 здатність до управління організацією, її змінами; 

 вміння планувати і проводити наукові дослідження, 

готувати результати наукових робіт до оприлюднення; 

  вміння застосовувати основи педагогіки і психології у 

навчально-виховному процесі у вищих навчальних закладах 

освіти; 

  знання основних сучасних положень фундаментальних 

наук стосовно походження, розвитку та будови організації, 

здатність їх застосовувати для формування світоглядної 

позиції; 

  вміння формулювати задачі моделювання, створювати 

моделі об’єктів і процесів у сфері менеджменту із 

використанням математичних методів і інформаційних 

технологій. 

7. Програмні результати 

навчання 
 застосовувати концепції, методи та інструменти 

менеджменту для результативного та ефективного управління 

організацією;  

 встановлювати зв’язки між елементами системи 

управління організації;  

 застосовувати навички обґрунтування та управління 

проектами, генерування підприємницької ідеї;  

 планувати діяльність організації в стратегічному та 

тактичному розрізах;  

 організовувати та здійснювати комунікації з 



представниками різних професійних груп та в міжнародному 

контексті;  

 практикувати використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій в управлінні;  

 аргументувати власну точку зору в дискусії на основі 

етичних міркувань, соціально відповідально;  

 демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати 

на їх поведінку;  

 виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж 

всього життя та ефективного самоменеджменту;  

 вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, 

ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх 

реалізації;  

 вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх 

інформаційне, методичне, матеріальне , фінансове та кадрове 

забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних 

стандартів та рекомендацій моделей досконалості 

 демонструвати здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації, пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати 

нові ідеї в області наук про менеджмент; 

  застосовувати педагогічні технології на рівні достатньому 

для реалізації розроблених програм навчальних дисциплін у 

вищих навчальних закладах; 

  моделювати об’єкти і процеси у сфері менеджменту. 

застосовуючи математичні методи та інформаційні 

технології; 

  ідентифікувати та класифікувати відомі і виявляти нові 

об’єкти в сфері менеджменту, описувати властивості, явища 

та процеси, їм притаманні. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 80% науково-педагогічних працівників задіяних до 

викладання професійноорієнтованих дисциплін зі 

спеціальності "Менеджмент" мають наукові ступені та вчені 

звання, з досвідом дослідницької роботи за фахом. 

Науково-педагогічний персонал відповідає вимогам чинного 

законодавства України.  

Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації 

освітньої програми, є співробітниками академії, відповідальні 

за курси мають науковий ступінь і вчене звання та 

підтверджений рівень наукової і професійної підготовки.  

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" 

забезпечується підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників не менше, ніж один раз на 

п’ять років.  

Поширеною практикою є проведення гостьових лекцій 

провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями в сфері 

менеджменту. 

Матеріально-технічне 

забезпечення  
 навчальні корпуси;  

 гуртожитки; 

 тематичні кабінети;  

 спеціалізовані лабораторії;  



 комп’ютерні класи;  

 пункти харчування;  

 точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  

 мультимедійне обладнання;  

 спортивний зал, спортивні майданчики; 

 використання сучасних комп’ютерних засобів та 

програмного забезпечення 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища 

Запорізької державної інженерної академії та авторських 

розробок науково-педагогічних працівників, а саме:  

 офіційний сайт ЗДІА: 

http://www.zgia.zp.ua/index.php?lang=ru ;  

 точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  

 необмежений доступ до мережі Інтернет;  

 наукова бібліотека, читальні зали;  

 віртуальне навчальне середовище Moodle;  

 пакет MS Office 365;  

 корпоративна пошта; 

  навчальні і робочі плани; графіки навчального процесу;  

 навчально-методичні комплекси дисциплін; 

 навчальні та робочі програми дисциплін;  

 дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної 

роботи студентів з дисциплін;  

 програми практик;  

 методичні вказівки щодо виконання курсових 

проектів(робіт), дипломних проектів (робіт);  

 критерії оцінювання рівня підготовки;  

 пакети комплексних контрольних робіт; 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників у вітчизняних ВНЗ-партнерах 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Запорізькою 

державною інженерною академією та вищими навчальними 

закладами зарубіжних країнпартнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Мобільність студентів можлива на підставі партнерської 

угоди про співробітництво із зарубіжними університетами за 

умови володіння іноземними студентами українською, 

англійської чи російської мови. 

 

 



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

КОД 

НД 

Компоненти освітньої 

програми (навчальні 

дисципліни, курсові 

проекти 

(роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS  

 

Загальний 

обсяг 

навчальної 

роботи, 

годин 

Аудиторне 

наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 5 6 7 

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

1.1 Цикл загальної підготовки 

1 Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

3 90 36 54 

 

залік 

2 Іноземна мова 8 240 84 156 іспит 

3 Історія України та 

української культури 
6 180 60 120 

іспит 

4 Філософія 3 90 24 66 іспит 

Усього за циклом 1.1. 20 600 204 396  

1.2 Цикл професійної підготовки 

5 Регіональна економіка 4 120 36 84 іспит 

6 Національна економіка 5 150 48 102 іспит 

7 Економіка праці і 

соціально-трудові 

відносини 

5 150 48 102 

іспит 

8 Економіко-математичне 

моделювання 
5 150 48 102 

іспит 

9 Фінанси 5 150 48 102 іспит 

10 Гроші і кредит 5 150 48 102 іспит 

11 Менеджмент і 

адміністрування 
5 150 48 102 

іспит 

12 
Маркетинг 6 180 48 132 

іспит, курсова 

робта 

13 Бухгалтерський облік 5 150 48 102 іспит 

14 Інвестиційний 

менеджмент 
6 180 60 120 

іспит 

15 Менеджмент і 

адміністрування 

(самоменеджмент, 

операційний менеджмент, 

управління інноваціями) 

7 210 60 150 

 

іспит, курсова 

робта 

16 Менеджмент і 

адміністрування  

(стратегічне управління, 

адміністративний 

менеджмент) 

5 150 48 102 

 

іспит 

17 Управління людськими 

ресурсами 
7 210 60 150 

іспит, курсова 

робта 

18 Державне та регіональне 

управління 
4 120 36 84 

іспит 

19 Економічне 

обгрунтування проектів 
6,5 195 54 141 

іспит, курсова 

робта 



20 Міжнародні економічні 

відносини 
4 120 36 84 

іспит 

21 Регіонально-

адміністративний 

менеджмент 

5 150 60 90 залік 

22 Навчальна практика 3 90 36 54 залік 

23 Виробнича практика 6 180 72 108 залік 

24 Підсумкова атестація 1,5 45  45  

Усього за циклом 1.2. 100 3000 942 2058  
Усього за обов'язковими 

компонентами 
120 3600 36 2454  

    2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

2.1. Цикл компонент за вибором навчального закладу 

2.1.1. Цикл загальної підготовки 

25 Фізичне виховання 8 240 96 144 залік 

26 Інформатика та 

комп'ютерна техніка 
6 180 72 

108 залік 

27 Вища математика 6 180 60 120 іспит 

28 Правознавство 3 90 36 54 залік 

29 Психологія 3 90 36 54 залік 

30 Техноекологія регіону 5 150 60 90 залік 

31 Безпека життедіяльності, 

основи охорони праці  
3 90 36 

54 залік 

Усього за 2.1.1 34 1020 396 624  

2.1.2 Цикл  професійної підготовки 

32 Основи економічної 

теорії 
4 120 36 84 іспит 

33 Макроекономіка 5 150 48 102 іспит 

34 Мікроекономіка 4 120 36 84 іспит 

35 Страхування 4 120 48 72 залік 

36 Статистика 5 150 60 90 залік 

37 Економіка підприємства 4 120 48 72 залік 

Усього за  2.1.2. 26 780 276 504  

Усього за  2.1. 60 1800 672 1128  

2.2. Цикл професійно-орієнтованих компонентів на вибор 

Блок А 

38 Практика PR-діяльності 5 150 48 102 іспит 

39 Інформаційно-

комунікаційний 

менеджмент 

4 120 48 72 залік 

40 Маркетинг соціальних 

послуг 
5 150 60 90 залік 

41 Організаційна поведінка 4 120 48 72 залік 

42 Прийняття управлінських 

рішень 
6 180 48 132 

іспит, курсова 

робта 

43 Основи бізнесу 7 210 72 138 іспит 

44 Етика ділового 

спілкування 
5 150 48 102 іспит 

Усього за  Блок А 36 1080 372 708  

Блок Б 

45 Організація управлінської 

діяльності 
5 150 48 102 іспит 

46 Автоматизація робочого 

місця менеджера 
4 120 48 72 залік 

47 Основи наукових 5 150 60 90 залік 



досліджень 

48 Аналіз господарської 

діяльності підприємства 
4 120 48 72 залік 

49 Лідерство та управління 

конфліктами 
6 180 48 132 

іспит, курсова 

робта 

50 Управління 

конкурентоспроможністю 
7 210 72 138 іспит 

51 Комунікативний 

менеджмент 
5 150 48 102 іспит 

Усього за  Блок Б 36 1080 372 708  

Усього за  2.2. 36 1080 372 708  

2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 

2.3.1 

52 Логістика і контролінг 5 150 48 102 іспит 

53 Безпека фінансово 

кредитних установ 
5 150 48 102 іспит 

54 Фінансові послуги 5 150 48 102 іспит 

55 Організація і 

функціонування 

комерційного банку 

5 150 48 102 іспит 

56 Кредитування і 

контроль 
4 120 48 72 залік 

Усього за 2.3.1 24 720 240 480  

2.3.2 

57 Аналітична діяльність в 

управлінні 
5 150 48 102 іспит 

58 Реклама та рекламна 

діяльність 
5 150 48 102 іспит 

59 Історія управлінської 

думки 
5 150 48 102 іспит 

60 Планування та 

прогнозування в 

умовах ринку 

5 150 48 102 іспит 

61 Управління ризиками 4 120 48 72 залік 

Усього за 2.3.2 24 720 240 480  

2.3.3 

62 Технологія 

проектування та 

адміністрування баз 

даних економічних 

систем 

5 150 48 102 іспит 

63 Дослідження операцій і 

методи оптимізації в 

економіці 

5 150 48 102 іспит 

64 Інформаційні 

технології в економіці 

та управлінні 

5 150 48 102 іспит 

65 Інтелектуальний аналіз 

даних 
5 150 48 102 іспит 

66 Моделювання 

фінансово-економічної 

безпеки 

4 120 48 72 залік 



Усього за 2.3.3 24 720 240 480  

2.3.4 

67 Бізнес-планування та 

створення стартапів 
5 150 48 102 іспит 

68 Економіка нерухомості  5 150 48 102 іспит 

69 Економічна 

проблематика в засобах 

масової інформації 

5 150 48 102 іспит 

70 Зовнішньоекономічна 

діяльність 
5 150 48 102 іспит 

71 Міжнародна економіка 4 120 48 72 залік 

Усього за 2.3.4 24 720 240 480  

2.3.5 

72 Організація і методика 

економічного аналізу ІІ 
5 150 48 102 іспит 

73 Оподаткування 

підприємницької 

діяльності 

5 150 48 102 іспит 

74 Облік видів 

підприємницької 

діяльності 

5 150 48 102 іспит 

75 Автоматизація 

бухгалтерського обліку 
5 150 48 102 іспит 

76 Аудит 4 120 48 72 залік 

 Усього за 2.3.5 24 720 240 480  

 Усього за 

вибірковими 

компонентами Блок А 

120 3600 1284 2316  

 Усього за 

вибірковими 

компонентами Блок Б 

120 3600 1284 2316  

Усього за 2.3.1 24 720 240 480  

Блок А 

Загальна кількість 240 7200 2430 4770  

Блок Б 

Загальна кількість 240 7200 2430 4770  

 

 

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 



 
 
 
 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМОМ 073 "МЕНЕДЖМЕНТ" 

1 курс        2 курс     3 курс    4 курс 

 

 

Іноземна мова 
2,5 кредити                  2 кредити       1,5 кредити   4 кредити 

 

Інформатика та 

комп’ютерна 

техніка 
6 кредитів 

 

Основи 
економічної 

теорії 

4 кредитів 

Регіональна 

економіка  
4 кредити 

 

Фізичне виховання 

2,5 кредити                2 кредити   3,5 кредит 

Аналітична діяльність в 
управлінні  

5 кредити 

Історія України та української культури 

2 кредити  4 кредити 

Фінанси 

5 кредитів 

Макроекономіка 

5 кредити 

Навчальна 

практика "Вступ 

до фаху" 

3 кредити 

Менеджмент і адміністрування 

(самоменеджмент, операційний 

менеджмент, управління інноваціями) 
4 кредитів               3 кредитів                             

 

Страхування  

4 кредити 

Гроші і 

кредит 

5 кредитів 

Статистика 

5 кредитів 

Національна 

економіка 

5 кредитів 

Менеджмент і 

адміністрування 

5 кредитів 

Безпека 

життєдіяльності, 

основи охорони 
праці 

3 кредити 

Прийняття управлінських рішень 
2 кредити       4 кредитів 

  Курсова робота 

Маркетинг 
6 кредитів 

Курсова робота 
 

Інформаційно-

комунікативни

й менеджмент 
4 кредитів 

Виробнича 

практика 

6 кредитів 

Практика PR-

діяльності 

5 кредити  

Менеджмент і 
адміністрування 

(стртегічне 

управління, 
адміністративни

й менеджмент 

 5 кредитів  

Управління 

людськими 
ресурсами 

7 кредитів 

Курсова робота 

Маркетинг 

соціальних 

послуг 

5 кредити 

Державне та 

регіональне 
управління 

4 кредити 

Підсумкова 

атестація 

1,5 кредити 

Українська 

мова (за 
професійним 

спрямуванням) 

3 кредити 

Економіка праці і 

соціально-трудові 
відносини 

5 кредитів 

Економіко-

математичне 

моделювання 

5 кредитів  

Бухгалтерський  
облік 

5 кредитів  

Філософія  

3 кредити  

Міжнародні 

економічні 
відносини 

4 кредитів 

Правознавство 

3 кредитів 

Психологія 

3 кредитів 
 

Техноекологія 

регіону 

5 кредитів 
Вища 

математика 

6 кредитів 

Мікроекономіка 

4 кредити 

Економіка 

підприємства 

4 кредитів 

Етика ділового 

спілкування 

5 кредити 

Реклама та 

рекламна 

діяльність 

5 кредитів 

Історія 
управлінської 

думки 

5 кредитів 

Планування 

та 
прогнозуванн

я в умовах 

ринку 

5 кредитів 

Управління 

ризиками 
4 кредитів 

 

Інвестиційний 

менеджмент 

6 кредити 

Економічне 

обґрунтування 
проектів 

6,5 кредитів  

Курсова робота 

Регіонально-

адміністративн

ий менеджмент 

5 кредити 

Основи бізнесу 

7 кредити 

Організаційна 

поведінка 

4 кредити 

30 кредитів 30 кредитів 30 кредитів 30 кредитів 30 кредитів 30 кредитів 30 кредитів 30 кредитів 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності 

рівня та обсягу знань, умінь та компетентностей здобувача вищої освіти, яка 

навчається за освітньою програмою, вимогам стандартів вищої освіти.  

Атестація здійснюється Екзаменаційною комісією, до складу якої 

можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань.  

Атестація випускника освітньо-професійної програми "Менеджмент" 

спеціальності 073 Менеджмент проводиться у формі комплексного 

державного іспиту з дисциплін  

 
Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

 

Іспит з української мови (за професійним спрямуванням) 

Іспит за фахом (менеджмент і адміністрування, право, 

економіка і фінанси підприємства, зовнішньоекономічна 

діяльність, маркетинг, прийняття управлінських рішень, 

управління людськими ресурсами) 

 



4. ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

1. Обов'язкові компоненти 

1.1 Цикл загальної підготовки 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи знань 

зі специфіки української мови у професії менеджера, фахової управлінської 

термінології як основи професійної мови та стилістики службових 

документів; засвоєння правил складання та оформлення окремих зразків 

ділової документації, здобуття навичок перекладу; формування необхідної 

комунікативної спроможності в сферах професійного спілкування в усній і 

письмовій формах, навичок практичного володіння мовою в різних видах 

мовленнєвої діяльності.  

Завданнями вивчення дисципліни є формування навичок у студентів 

правильно використовувати усталені мовностилістичні засоби української 

мови; поглиблення знань з усіх рівнів мови; ознайомлення студентів з 

особливостями наукового стилю та його підстилями; ознайомлення студентів 

з мовними особливостями професійного спілкування; збагачення студентів 

лексикою ділового спілкування та наукового мовлення; формування навичок 

роботи з навчальною та довідковою літературою; ознайомлення студентів з 

особливостями складання різних видів письмових робіт у вищій школі: план, 

тези, реферат, анотація, стаття, лабораторна робота, курсова робота тощо; 

розвиток у студентів комунікативних компетенцій, необхідних у 

професійному спілкуванні;  підвищення культури офіційно-ділового 

мовлення; ознайомлення студентів з видами й особливостями традиційного 

та комп’ютерного перекладання; опанування основ науково-технічного 

перекладу; ознайомлення студентів з традиційними та електронними 

словниками; опанування правил користування різними видами словників.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є визначення мови в житті 

людини та її функції в суспільстві; історія становлення української мови, 

українських графічних, орфографічних і пунктуаційних норм; стильове 

розмаїття сучасної української літературної мови; норми сучасної 

української літературної мови; види усного професійного мовлення; основні 

ознаки, засоби мовлення та підстилі офіційно-ділового та наукового стилів; 

основи термінознавства як загальної бази для опису наукової картини світу; 

основні поняття прикладного термінознавства і процеси термінологізації, 

транстермінологізації, детермінологізації; правила укладання 

бібліографічних списків; правила користування різними видами словників; 

основи науково-технічного перекладу. 

 



Іноземна мова  

Метою викладання навчальної дисципліни є формування 

комунікативної компетентності у сфері фахового спілкування в усній і 

письмовій формах.  

Завданнями вивчення дисципліни є розширення та збагачення 

термінологічної лексики відповідно до спеціалізації; активізація навичок 

усного мовлення під час обговорення фахових тем; розвиток та закріплення 

навичок читання адаптованих текстів фахового спрямування з метою повного 

отримання інформації. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фахова іншомовна 

комунікативна компетенція.  

 

Історія України та української культури 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення історії України 

та української культури, формування культурної компетентності та 

освіченості майбутнього фахівця, створення свідомого та відповідального 

відношення до культурно-історичної спадщини.  

Завданнями вивчення дисципліни є виявлення історичних коренів 

національної культури. Висвітлення становлення й еволюції професійних 

форм культурної творчості у зв'язку з розвитком традиційної народної 

культури, аналіз головних етапів розвитку історії України та української 

культури. Вивчення сучасного стану і напрямку національно-культурного 

відродження. Дослідження взаємозв’язку конкретних жанрів професійної 

діяльності митців із "духом культури", що пронизує всі її елементи, 

незважаючи на їхню специфічність і неповторність.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є предметні та методичні 

засади теорії та історії культури в системі філософського знання; історичні 

контексти ґенези ключових процесів української культури та їх передумови; 

принципи і форми аналізу української культури основні джерела відомостей 

про її історію. Механізм впливу цінностей культури на окрему особистість і 

соціальні  процеси в цілому; головні питання історії української культури, 

концепції і праці її провідних дослідників. 

 

Філософія  

Метою викладання навчальної дисципліни є надання знань з філософії 

як вищого теоретичного рівня світогляду, що віддзеркалює сутнісні 

характеристики буття людини, соціуму і природи та основні форми їх 

взаємодії, світоглядно-методологічна підготовка студентів, формування їх 

філософської культури як теоретичного підґрунтя підготовки бакалаврів та 

актуалізація національної свідомості майбутньої суспільної еліти.  

Завданнями вивчення дисципліни є вивчення філософії та її органічної 

складової – історії української філософії, сприяння гуманізації освіти через 

засвоєння досягнень сучасної філософії, інформації про світ у цілому і 

ставлення людини до цього світу; вивчення комплексу принципів пізнання як 

загального методу пізнавальної діяльності; розвиток здібностей до логічного 



мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя, уміння 

пов’язувати загальнофілософські проблеми з розв’язанням завдань 

економічної теорії і практики.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є освоєння теоретичних 

положень, важливих вузлових проблем усіх тем програми; визначення 

фундаментальних філософських категорій зі сфер онтології, гносеології та 

епістемології, соціальної філософії, філософії культури, техніки, науки; добре 

орієнтування в першоджерелах та основній сучасній філософській літературі. 

 

1.2 Цикл професійної підготовки 

Регіональна економіка 

Метою викладання навчальної дисципліни є комплексне вивчення 

об'єктивних і суб'єктивних законів та закономірностей формування 

економічного простору і розробка конструктивних практичних рішень з 

подолання його диспропорції і недоліків розвитку. 

Завданнями вивчення дисципліни є формування у бакалаврів 

необхідних професійних знань і практичних навичок з метою поліпшення 

регіонального розвитку України в умовах кожної конкретної ситуації у її 

регіонах. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення відносин людей у різних 

сферах їх діяльності на території певного регіону з врахуванням конкретного 

соціально-економічного та політичного устрою країни. Ця наука розкриває 

зміст, шляхи, напрями формування регіональних відносин у виробничій та 

соціальних сферах, досліджує розвиток продуктивних сил - матеріальної 

основи розвитку суспільства. Регіональна економіка як наука має визначити 

шляхи становлення економіки окремих територіальних формувань та 

обґрунтування принципових підходів до покращення умов життя та праці 

людей. 

 

Національна економіка 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення законів і 

закономірностей функціонування й розвитку економіки країни у взаємодії з 

іншими країнами. 

Завданнями вивчення дисципліни є дослідження загального і 

особливого в економіці країни з урахуванням неекономічних чинників та 

напрямів інтеграції у світове господарство для обґрунтування пріоритетів і 

заходів економічної політики держави, спрямованих на економічний 

розвиток країни та підвищення якості життя населення. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення економічних процесів 

національного відтворення, їхні закони і закономірності, умови, фактори та 

результати. 

 

Економіка праці і соціально-трудові відносини 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у бакалаврів 

системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми 



забезпечення ефективної зайнятості населення та прогресивного розвитку 

соціально-трудових відносин в Україні на всіх рівнях. 

Завданнями вивчення дисципліни є надання бакалаврам загальних 

ґрунтовних навичок наукового аналізу соціально-трудових процесів на всіх 

рівнях; формування у бакалаврів науково обґрунтованих, адекватних 

реальностей, раціональних знань про процеси, явища й тенденції у соціально-

трудовій сфері в нашій країні: трудовий потенціал, людський капітал, 

людський розвиток, ринок праці, зайнятість і безробіття, соціально-трудові 

відносини, організаційні, економічні й соціальні компоненти процесу праці. 

Предметом вивчення дисципліни  виступає сукупність теоретичних і 

практичних проблем формування людського потенціалу, забезпечення 

ефективного використання його у сфері праці як на макро-, так і на 

мікроекономічному рівнях з метою забезпечення високої якості життя 

населення та високої ефективності економічної діяльності. 

 

Економіко-математичне моделювання 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань щодо 

методології та інструментарію побудови та адекватного використання різних 

типів економіко-математичних моделей. 

Завданнями вивчення дисципліни є засвоєння студентами основних 

принципів та інструментарію щодо постановки задач, основних методів їх 

розв'язування та аналізу з метою широкого використання в економіці та 

підприємництві. 

Предметом навчальної дисципліни  є методологія та інструментарій 

економіко-математичного моделювання та аналізу економічних процесів, 

тенденцій та причинно-наслідкових зв'язків в економіці; теоретичні та 

практичні питання аналізу економічного ризику. 

 

Фінанси  
Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблене вивчення 

теорії і практики управління фінансами підприємства за ринкових умов, 

оволодіння стратегією і тактикою забезпечення фінансових потреб компанії, 

знаходження оптимальних рішень щодо структури активів і пасивів 

підприємства. 

Завданнями вивчення дисципліни є з’ясування сутності і принципів 

діяльності управління фінансами компанії, організації фінансового 

менеджменту на фірмі; здобуття практичних навичок постановки і вирішення 

завдань ефективного управління формуванням і розміщенням капіталу 

підприємств; оволодіння методами аналізу фінансових звітів, фінансового 

прогнозування для прийняття рішень щодо формування прибутку, 

інвестиційної діяльності, банкрутства і реорганізації; з’ясування майбутніми 

менеджерами закономірностей руху грошових потоків на підприємстві та 

методів їх контролю; оволодіння методами фінансового санаційного 

контроллінгу та фінансовими процедурами банкрутства. 



Предметом вивчення навчальної дисципліни є дисконтування 

грошових потоків; основні методи оцінки вартості капіталу; принципи та 

моделі управління дебіторською і кредиторською заборгованістю;  моделі 

дивідендної політики; теорії управління інвестиційним портфелем. 

 

Гроші і кредит 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи 

базових знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей 

функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної 

монетарної політики й розвитку банківської справи. 

Завданнями дисципліни є дати бакалаврам знання щодо сутності та 

функцій таких категорій як "гроші", "кредит", змісту основних теорій 

грошей, поняття грошового обігу, грошових потоків, грошового ринку та 

грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин. 

Сформувати у бакалаврів теоретичну базу для оволодіння практикою 

використання грошово-кредитних інструментів у системі регулювання 

економіки України. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є детальна характеристика 

базових категорій теорії грошей і кредиту, яка необхідна для переходу до 

конкретних проблем розвитку грошово-кредитної системи в сучасних 

умовах.  

 

Менеджмент і адміністрування 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування сучасного 

системного мислення та комплексу спеціальних знань щодо 

адміністративного менеджменту, як системи до якої залучаються державні 

службовці, формування навичок налагоджування, підтримання та розвитку 

стосунків між окремими людьми, підприємствами, установами в Україні. 

Завданнями дисципліни є вивчення сутності, основних понять і 

категорій адміністративного менеджменту; складових елементів, етапів, 

інструментів реалізації та забезпечення взаємозв’язку функцій управління; 

процесів прийняття і методів обґрунтування адміністративних управлінських 

рішень; набуття вмінь використовувати базові інструменти управління 

організацією; опанування теоретичних знань та практичних навичок 

адміністрування, керівництва людьми, які потрібні сучасному менеджеру для 

досягнення цілей організації, а також вивчення адміністративних методів 

управління, способів адміністративного впливу та ресурсів адміністрування, 

якими розпоряджається керівник. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність методів 

адміністрування, управлінських взаємовідносин у державних органах 

управління, установах (організаціях), їх стосунки з суб’єктами ринку, 

загальні закономірності та процеси функціонування в системі державної 

служби. 

 

 



Маркетинг 

Метою викладання дисципліни є пояснення бакалаврам суті і змісту 

маркетингу як концепції управління, що дозволяє підвищити ефективність 

діяльності підприємства, його гнучкість в умовах висококонкурентного 

середовища. 

Завданнями дисципліни є забезпечення теоретичної і практичної 

підготовки бакалаврів щодо здійснення маркетингової діяльності в 

підприємстві за таким напрямами: 

- формування і реалізація товарної, цінової, розподільної, збутової, 

комунікаційної політики, політики в області персоналу; 

- оволодіння специфікою маркетингової діяльності на зовнішньому 

ринку; 

- управління маркетинговою діяльністю. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є потреби, засоби їх 

задоволення і доведення до споживачів, методи маркетингових досліджень. 

Знання теоретичних основ маркетингу дозволять фахівцям стимулювати збут 

товарів і послуг, вивчати, формувати і прогнозувати попит, розробляти і 

аналізувати збутову і цінову політику організацій. 

 

Бухгалтерський облік 

Метою викладання дисципліни є оволодіння методами ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємстві. 

Завданнями вивчення дисципліни є освоєння теорії і практики 

господарювання на рівні підприємства; оволодіння методичними прийомами 

та технологією відображення господарських операцій на рахунках обліку; 

розуміння сутності і завдань документування; вивчення методів і прийомів 

облікової реєстрації та формування бухгалтерської звітності; оволодіння 

логікою обґрунтування бухгалтерських процедур; вивчення нормативно-

правових основ регулювання, організації та ведення бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є господарські засоби за їх 

складом і розміщенням, джерела утворення та їх цільове призначення, 

господарські процеси, що відображаються в результаті виробництва 

продукції, кошти організацій, джерела формування цих коштів, їх рух в 

процесі здійснення господарських процесів. 

 

Інвестиційний менеджмент 

Метою викладання дисципліни є формування знань і навичок із 

розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної 

привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, 

формування інвестиційного фінансового портфелю та програм реальних 

інвестицій підприємства.  

Завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів системи 

знань з теоретично-методичних основ управління інвестиційною діяльністю 

та механізму її реалізації в ринкових умовах економіки; здатності до 



управління реальними і фінансовими інвестиціями підприємства на основі 

визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення інвестиційної 

діяльності суб’єктів господарювання; здатності до виявлення джерел і 

формування основних ресурсів, що використовуються у інвестиційній 

діяльності в міському господарстві, та використання на практиці 

методичного інструментарію прийняття ефективних інвестиційних рішень. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є спеціалізовані 

концептуальні основи щодо управління інвестиційною діяльністю в міському 

господарстві, набуті у процесі навчання та професійної діяльності на рівні 

новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та 

інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; основні 

проблеми у галузі інвестиційного менеджменту та способи їх критичного 

осмислення на основі аналізу теоретичних та методичних основ управління 

реальними і фінансовими інвестиціями. 

 

Менеджмент і адміністрування (самоменеджмент, операційний 

менеджмент, управління інноваціями) 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів 

компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних 

концепцій, теоретичних положень і практичних методів управління 

основною діяльністю підприємств та умінь розроблення операційної 

стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як 

основи забезпечення досягнення місії організації, а також, налагодження 

конструктивної взаємодії між учасниками діяльності та результативного 

застосування принципів ділового адміністрування. 

Завданнями вивчення дисципліни є одержання теоретичних знань з 

основних питань менеджменту та набуття навичок застосування отриманих 

теоретичних знань на практиці; проектування раціональних проектів 

інноваційного розвитку організацій; формування раціональної моделі 

корпоративного та адміністративного управління, вирішування 

корпоративних конфліктів. 

Предметом вивчення дисципліни є закономірності, принципи 

управління організацією в сучасних умовах. 

 

Менеджмент і адміністрування (стратегічне управління, 

адміністративний менеджмент)  

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх менеджерів 

сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі 

менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного 

управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та 

зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень; 

підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки 

правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та 

інструментів адміністрування, створення цілісної системи адміністративного 

управління організацією. 



Завданнями вивчення дисципліни є використання сучасних методів 

діагностики та експертизи діяльності організацій і формування дієвої 

системи менеджменту з урахуванням специфіки організаційно-правових 

форм організації та безпеки бізнесу; забезпечення запобігання кризових явищ 

в діяльності організацій, ідентифікація та аналіз можливого впливу факторів 

ризику на ефективність реалізації управлінських рішень. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організаційна діяльність 

у сфері управління соціально-технічними системами, якими є сучасні 

організації. 

 

Управління людськими ресурсами 

Метою викладання дисципліни є опанування наукового підходу до 

організації управління людськими ресурсами, методик проведення якісного 

відбору претендентів на відповідні посади, кваліфікованого узгодження 

кадрової політики зі стратегічними цілями організації, методів аналізу й 

оцінки роботи персоналу, мотивації праці та психологічних аспектів кадрової 

роботи. 

Завданнями вивчення дисципліни що мають бути вирішені у процесі 

викладання дисципліни, є теоретична підготовка бакалаврів із таких питань: 

- обґрунтування методологічних принципів управління персоналом; 

- формування та аналіз кадрової політики; 

- управління соціальним розвитком трудового колективу; 

- застосування сучасних методів планування потреб у персоналі; 

- організація набору і відбору персоналу у конкретних умовах; 

- атестація персоналу та використання її результатів; 

- оцінювання ефективності та результативності управління персоналом. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності 

та особливості формування, функціонування і розвитку персоналу 

організації, принципи організації кадрової служби на підприємстві, її 

функції, місце в системі управління; значення і зміст соціальної роботи в 

організації; підходи до управління кар’єрою працівників. Велика увага 

приділяється сучасним методам ділової оцінки персоналу, адаптації 

працівників, роботі з кадровим резервом, мотивації трудової діяльності, 

закордонному досвіду в управлінні людськими ресурсами. 

 

Державне та регіональне управління 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного 

мислення та спеціальних знань у галузі управління на національному та 

регіональному рівнях; набуття умінь сучасного менеджменту та формування 

компетентності, необхідної для виконання функцій органів державної влади і 

місцевого самоврядування. 

Завданням вивчення дисципліни є розкриття сутності, мети і завдань 

державного та регіонального управління; теоретичних основ формування та 

реалізації державної політики; особливостей державної політики у різних 

сферах суспільного розвитку; ролі різних гілок влади у державному та 



регіональному управлінні; ролі місцевого самоврядування; особливостей 

менеджменту органу державної влади; взаємодії органів публічної влади в 

системі державного та регіонального управління; світового досвіду 

державного та регіонального управління. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення і глибоке осмислення 

теоретико-методологічних засад державного і регіонального управління, 

менеджменту органів державної влади та місцевого самоврядування, що є 

необхідною умовою результативної управлінської діяльності в умовах 

світової глобалізації, а також трансформації громадянського суспільства. 

 

Економічне обґрунтування проектів 

Метою викладання дисципліни є формування системного уявлення про 

принципи, методи і засоби економічного обґрунтування проектів та 

прийняття проектних рішень, що дає можливість раціонально 

використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних і власних 

потреб. 

Завданням дисципліни є вивчення основних концепцій, понять, методів 

і підходів, які використовуються у світовій практиці під час аналізу 

проектних рішень; з'ясування найважливіших проблем, пов'язаних з 

реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та 

місцевому рівнях; оволодіння аналітичними навичками, інструментарієм, 

потрібними для проведення передпроектних заходів; засвоєння методів 

оцінювання проектів, способів і засобів залучення ресурсів для реалізації 

проектів і механізмів управління ними. 

Предметом навчальної дисципліни є методологія аналізу та 

обґрунтування проектів. 

 

Міжнародні економічні відносини 

Метою викладання дисципліни є формування системи спеціальних 

знань з проблем розвитку і сучасного стану міжнародних економічних 

відносин для фундаментальної та спеціальної освіти і практичної діяльності 

за фахом.  

Завданнями вивчення дисципліни  є  розуміти сутність міжнародних 

економічних відносин, їх еволюцію, чинники і рівні розвитку; засвоєння 

категоріального апарату, що застосовується для аналізу процесів та явищ 

сучасного світового економічного розвитку; дослідження форми 

міжнародних економічних відносин, особливостей розвитку інтеграційних 

процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;  уміння творчо 

аналізувати стан і тенденції розвитку системи міжнародних економічних 

відносин, визначення проблем й перспектив їх розвитку.  

Предметом навчальної дисципліни є система зв’язків національних 

економік різних країн на основі міжнародного поділу праці.  

 



Регіонально-адміністративний менеджмент 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у бакалаврів 

основ теоретико-методичних знань і практичних навичок регіонально-

адміністративного менеджменту, розуміння концептуальних засад 

системного управління організаціями як складовими адміністративної 

одиниці, враховуючи відповідні законодавчі акти.  

Завданням дисципліни  є  вивчення основних концепцій, понять, 

методів і підходів, які використовуються у світовій практиці регіонально-

адміністративного менеджменту; обґрунтування ролі регіону в економічному 

і соціальному розвитку суспільства; вивчення форм і методів управління 

адміністративною одиницею, правових та економічних основ місцевого 

самоврядування, взаємовідносин центральних і місцевих органів управління 

та самоврядування; набуття практичних навичок аналізу економічної ситуації 

в регіоні; обґрунтування стратегії регіонального розвитку. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення механізмів управління 

функціонуванням і розвитком регіональної соціально-економічної системи; 

форм і методів впливу регіональних органів управління на виробничу, 

соціальну та духовну сфери життєдіяльності людей, пов’язаних між собою 

спільною економіко-політичною системою. 

 

Навчальна практика 

Метою навчальної практики є ознайомлення здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі специфікою майбутнього фаху, 

отримання ними первинних професійних умінь і навичок. 

Завданням навчальної практики є: 

- ознайомити здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з 

основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні та її 

особливостями у ВНЗ; 

- ознайомити студентів із організаційно-методичним підґрунтям 

навчання у ВНЗ; 

- ознайомити з особливостями організації навчальної, науково-

дослідницької, самостійної і виховної роботи у ВНЗ, на факультеті економіки 

та менеджменту, на випусковій кафедрі менеджменту організацій та 

управління проектам; 

- охарактеризувати новітні інноваційні та комп'ютерні технології, 

методи активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських 

занять, практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, державної 

діагностики якості підготовки студентів; 

- визначити місце та роль фахівця з менеджменту організацій і 

адміністрування; 

- ознайомити студентів зі змістом навчального плану підготовки 

фахівців, структурою, послідовністю і взаємозв'язком між дисциплінами; 

- ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, 

переліком основних типів підприємств; 



- довести до відома студентів перелік посад, що може обіймати 

випускник даного професійного спрямування на підприємствах; 

- надати студентам стислий огляд змісту освітньо-професійної 

програми "Менеджмент організацій та адміністрування" здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня відповідного професійного спрямування напряму 

спеціальності 073 "Менеджмент", а також ознайомити з кваліфікаційними 

вимогами та основними видами і змістом діяльності менеджера. 

Результатом навчальної практики повинні стати: усвідомлення 

студентами майбутньої сфери діяльності, змісту вищої освіти та фахової 

підготовки, комплексу фундаментальних і професійних знань, особливостей 

організації та змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівців з 

менеджменту і адміністрування на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях у 

ВНЗ, сутності навчального плану щодо підготовки зазначених фахівців; 

організації виховної роботи у ВНЗ, спрямованої на формування національної 

свідомості та гідності громадянина України, підвищенню рівня загальної 

культури, створення умов для розвитку особистості. 

 

Виробнича практика 

Метою виробничої практики для бакалаврів є поглиблення та 

закріплення студентами теоретичних знань і набуття необхідних практичних 

навичок і досвіду роботи в галузі управлінської, збутової, планово-

економічної, маркетингової, логістичної  діяльності підприємства, 

проведення аналізу діяльності підприємства – бази практики за основними 

напрямами: виробнича, фінансова, збутова, маркетингова, кадрова, 

інвестиційна, інноваційна, зовнішньоекономічна.  

Завданням виробничої практики для бакалаврів є: 

- отримання практичного досвіду роботи на підприємствах у якості 

менеджерів; 

- формування уявлення у студентів основних принципів організації 

діяльності підприємств;  

- опанування студентами організаційно-технологічних процесів 

менеджменту на підприємстві;  

- набуття студентами професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що виникають на 

підприємствах під час виконання ключових управлінських функцій.  

У результаті проходження практики студент повинен:   

Знати: функції менеджера, типи організаційних структур підприємства; 

принципи побудови організаційних структур підприємства; завдання та 

напрями діяльності основних функціональних підрозділів підприємства; 

основні сфери діяльності служб, що відповідають за проходження 

матеріального потоку підприємства; методи дослідження діяльності 

підприємства; ключові показники оцінки діяльності підприємства; напрямки 

вдосконалення діяльності підприємства. 

 



Підсумкова атестація 

Атестація здобувачів кваліфікації бакалавра з менеджменту 

здійснюється у формі підсумкової атестації.  

Підсумкова атестація за спеціальністю повинна враховувати загальні 

вимоги до професійної підготовки згідно з компетентностями, визначеними 

освітньою програмою.  

 

2. Вибіркові компоненти 

2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

2.1.1 Цикл загальної підготовки 

Фізичне виховання 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів розуміння 

необхідності постійно працювати над собою, вивчаючи особливості свого 

організму, раціонально використовувати свій фізичний потенціал, ведучи 

здоровий спосіб життя, постійно засвоювати цінності фізичної культури.  

Завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів високих 

моральних, вольових і фізичних якостей, готовності до високопродуктивної 

праці; збереження і зміцнення здоров'я студентів, сприяння всебічному 

розвитку організму, підтримання високої працездатності протягом всього 

періоду навчання; всебічна фізична підготовка; професійно-прикладна 

фізична підготовка студентів з урахуванням особливостей майбутньої 

трудової діяльності; здобуття студентами необхідних знань з основ теорії, 

методики і організації фізичного виховання і спортивного тренування; 

вдосконалення спортивної майстерності студентів-спортсменів; виховання 

усвідомлення необхідності регулярно займатися фізичною культурою і 

спортом.  

Предметом навчальної дисципліни є система соціально-педагогічних 

заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я, загартування організму, 

гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, 

формування життєво важливих рухових навичок і вмінь. 

 

Інформатика та комп'ютерна техніка 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців 

необхідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, необхідної для 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці і успішної роботи 

в різних областях сучасного бізнесу, набуття практичних навичок 

використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання 

різноманітних задач у процесі навчання у ВНЗ та роботі за фахом. 

Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка 

майбутніх фахівців з таких питань як: роль і місце економічної інформатики 

у сучасному суспільстві. Програмне забезпечення сучасних інформаційних 

технологій в економіці та тенденції його розвитку. Технологія роботи у 

середовищі сучасних операційних систем. Технологія обробки текстових 

документів. Технологія створення, редагування та форматування 

електронних таблиць і діаграм у середовищі MS Excel. Технологія 



використання апарату математичної обробки та аналізу економічної 

інформації у середовищі MS Excel. Експорт, імпорт та зв’язування об’єктів у 

середовищі інтегрованого пакету MS Office.  

Предметом вивчення дисципліни є комп’ютерні технології офісного 

призначення для обробки ділової та економічної інформації, технології 

обробки баз даних, технології обробки електронних таблиць, комунікаційні 

технології локальних комп’ютерних мереж. 

 

Вища математика 

Метою вивчення дисципліни є надання цілісного знання ймовірносних 

і математико-статистичних методів та алгоритмів розв’язання задач, які 

постають в будь-якій сфері людської діяльності, і на цій підставі сформувати 

висококваліфікованого сучасного фахівця. 

Завданням вивчення дисципліни є забезпечення міцного і свідомого 

оволодіння системою математичних знань, умінь і навичок, які необхідні для 

подальшого глибокого засвоєння багатьох базових та професійно-

орієнтованих дисциплін, а також засвоєння їх у практичній діяльності.  

Предметом вивчення дисципліни є загальні математичні властивості та 

закономірності. 

 

Правознавство 

Метою дисципліни є опанування студентами системи правових знань, 

що вимагається реаліями сучасного розвитку суспільства, об’єктивністю 

подальшого зміцнення правових основ державного і суспільного життя, 

суворого і неухильного дотримання чинного законодавства, вироблення у 

майбутніх менеджерів непримеренності до недоліків і правопорушень, 

дбайливого ставлення до інтересів суспільства і держави, прав і свобод 

громадян.  

Завданням вивчення дисципліни є озброєння майбутніх фахівців 

знаннями основних правових положень, що стосуються їх професійної 

діяльності, вироблення у бакалаврів практичних навичок по реалізації норм 

чинного законодавства, вміння орієнтуватися в нормативних джерелах, 

приймати у процесі виконання професійних обов’язків високоефективні 

оптимальні управлінські рішення, привити почуття поваги до закону, 

неухильного дотримання і виконання, брати активну участь у господарській 

діяльності підприємств (об’єднань), сприяти стабілізації економіки України. 

Предметом вивчення дисципліни є правові відносини у суспільстві. 

 

Психологія 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення психологічних 

особливостей, закономірностей інтелектуального та особистісного розвитку 

людини, а також, дослідження особливостей взаємодії людини із 

середовищем. 

Завданнями дисципліни є вивчення законів психічної діяльності в її 

розвитку. Ці закони розкривають, яким чином об'єктивний світ 



відображається в мозку людини, як через це регулюються його дії, 

розвивається психічна діяльність і формуються психічні властивості 

особистості.  

Предметом навчальної дисципліни є психологічні особливості 

діяльності людини. 

 

Техноекологія регіону 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи знань 

про основні види техногенної діяльності людини якою обумовлене 

забруднення навколишнього природного середовища. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

– набуття здібностей визначати вплив виробничої сфери на навколишнє 

природне середовище; 

– усвідомлення проблем та шляхів покращення стану природного 

середовища; 

– формування фундаментальних знань про особливості використання 

природних ресурсів різними виробництвами та впливу цих виробництв на 

навколишнє природне середовище. 

– формування знань про альтернативні екологобезпечні виробництва та 

набуття компетентностей щодо екологізації виробничих процесів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

– фактори середовища та місце серед них техногенних факторів; 

– техногенез та його характерні риси; 

– енергетичні ресурси: первинні (відновлювані та невідновлювані) та 

вторинні (продукти збагачення та сортування вугілля, гудрони, мазут та ін.); 

– принцип роботи теплових електричних станцій та їх негативний 

вплив на довкілля; 

– заходи зменшення шкідливого впливу атомних електричних станцій 

на довкілля; 

– проблеми вичерпності мінеральних ресурсів (фізична межа 

вичерпності, екологічна, економічна); 

– соціально-економічні проблеми, пов'язані зі спорудженням 

водосховищ. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальна характеристика 

національного господарства, основних технологічних процесів окремих його 

галузей, характеристика природних ресурсів, які використовуються 

окремими галузями виробництва, характеристика та аналіз впливу цих 

виробництв на навколишнє середовище, заходи боротьби зі шкідливим 

впливом викидів, скидів та накопиченням відходів, альтернативні 

екологобезпечні технології. 

 

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання майбутнім 

фахівцям знання основ охорони праці, реалізація яких на практиці сприятиме 



поліпшенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню 

професійним захворюванням, виробничому травматизму тощо. 

Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка 

бакалавра з питань: безпеки життєдіяльності як категорії; небезпека і ризик 

як оцінка небезпеки;структурно-функціональна організація людини з точки 

зору взаємодії з оточуючим середовищем та технікою; раціональні умови 

життєдіяльності людини; вплив діяльності людини на навколишнє 

середовище; запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій усунення 

їх негативних наслідків, застосування засобів індивідуального захисту; 

основи охорони праці.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

причини виникнення та характеристику небезпек; роль аналізаторів людини 

у забезпеченні безпеки життєдіяльності; основні небезпечні та шкідливі 

фактори виробничого, побутового та позавиробничого середовища; заходи 

щодо запобігання природних та техногенних катастроф; основні положення 

охорони праці; можливі надзвичайні ситуації природного та техногенного 

характерів; завдання та організаційну структуру цивільної оборони; способи 

захисту людей та територій від вражаючих факторів; правила надання першої 

медичної допомоги; правові та організаційні питання безпеки 

життєдіяльності; законодавча та нормативна база України про охорону праці; 

державне управління охороною праці та організація охорони праці на 

об'єктах господарства, основи фізіології, гігієни праці та виробничої 

санітарії.  

Предметом навчальної дисципліни є система законодавчих актів, 

соціально-економічних, організаційних, технічних і лікувально-

профілактичних заходів і засобів, які забезпечують працездатність і 

збереження здоров'я людини у процесі праці. 

 



2.1.2 Цикл професійної підготовки 

Основи економічної теорії 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення економічних 

відносин як форми суспільного виробництва, пізнання основ економічного 

життя суспільства у взаємозв’язку з потребами та інтересами людей, 

вивчення проблем ефективного використання суспільством обмежених 

виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів 

для задоволення людських потреб, що невпинно зростають. 

Завданнями вивчення дисципліни є набуття належних навичок 

раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ 

ринкової економіки, особливостей функціонування сучасних ринків та 

утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до 

типу ринкової структури; набуття навичок аналізу агрегованих показників, 

визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських 

систем, а також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно 

до цілей і пріоритетів економічної політики. 

Предметом навчальної дисципліни є поведінка людей у процесі 

виробництва різних благ за умов обмеженості ресурсів та управління ними. 

 

Макроекономіка 

Мета викладання навчальної дисципліни полягає в набутті студентами 

теоретичних знань та практичних вмінь щодо виявлення, аналізу причин, 

особливостей розвитку, способів подолання, пом’якшення негативних 

наслідків макроекономічних явищ і процесів, вивчення теоретичного 

інструментарію ринкового й державного регулювання національної 

економіки, що дозволить студентам приймати обґрунтовані рішення з 

приводу вирішення економічних проблем, пов’язаних із їх майбутньою 

практичною діяльністю. 

Завданнями вивчення дисципліни є оволодіння навичками 

макроекономічного аналізу для об’єктивної оцінки стану економіки країни. 

Предметом навчальної дисципліни є причинно-наслідковий механізм 

функціонування економіки, який являє собою сукупність зв'язків між 

окремими макроекономічними процесами та явищами. Макроекономіка 

повинна, з одного боку, визначати систему функцій, які відтворюють 

причинно-наслідкові зв'язки в економіці; з іншого - розкривати можливості 

людей впливати на причини з метою корегування тих наслідків, які вони 

викликають в економіці. 

 

Мікроекономіка 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань, вмінь 

та навичок аналізу економічних процесів на мікрорівні. 

Завдання вивчення дисципліни полягає у наданні знань про базові 

положення мікроекономічної теорії; прищеплення навичок використання 

інструментарію мікроекономічного аналізу; підготовка до вивчення 

прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічній теорії. 



Предметом навчальної дисципліни є прийняття економічними 

суб’єктами рішень відносно виробництва та споживання економічних благ. 

 

Страхування 

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами 

теоретико - методичними та практичними навичками забезпечення потреб 

юридичних осіб і громадян у страховому захисті, а також формування знань 

щодо змісту та організації роботи страховиків. 

Завданнями дисципліни є вивчення сутності й ролі страхування, 

організація розвитку страхового ринку, державного регулювання страхової 

діяльності; набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг, оцінювати 

фінансову стійкість страхових компаній. 

Предметом навчальної дисципліни є організація роботи страховиків 

щодо забезпечення та реалізації потреб юридичних осіб і громадян у 

страховому захисті; система відносин між сторонами страхової угоди з 

приводу купівлі-продажу страхових послуг. 

 

Статистика 

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами 

статистичних методів збирання, оброблення та аналізу інформації стосовно 

соціально-економічних явищ та процесів, які доцільно використовувати в 

сучасних умовах при проведенні статистичного дослідження. 

Завданнями вивчення дисципліни є вивчення методологічних та 

методичних питань статистичного дослідження соціальноекономічних 

процесів, принципів організації статистичних спостережень, методик 

розрахунку показників, прийомів статистичного аналізу та подання 

інформації. 

Предметом навчальної дисципліни є  розміри і кількісні 

співвідношення масових суспільних явищ, закономірності їх формування, 

розвитку та взаємозв'язку. 

 

Економіка підприємства 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання знань з основних 

розділів прикладної економіки, організації та результативності 

господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва. 

Завданнями дисципліни є вивчення господарських процесів, що 

відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств; закріплення 

комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорій та практики 

управління підприємствами. 

Предметом навчальної дисципліни є методи і способи раціонального 

поєднання і ефективного використання всіх елементів виробничого процесу 

на рівня підприємства. 

 



2.2 Цикл професійно-орієнтовних компонент на вибір 

Блок А 

Практика PR-діяльності 

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів з 

основами паблік рилейшнз, суттю та принципами PR - діяльності, навчити 

створювати інформаційні банки даних та працювати з ними, готувати PR - 

тексти, складати прес-релізи, формувати інформаційні запити.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- розгляд правил роботи з групами громадськості;  

- встановлення стосунків із засобами масової інформації; 

- налагодження відносин зі споживачами, з державою та 

громадськістю, відносини з інвесторами як формою PR.  

Предметом вивчення дисципліни є особливості становлення та 

розвитку інституту PR в Україні.   

 

Інформаційно-комунікаційний менеджмент 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

знань з інформаційного (комунікативного) менеджменту як процесу 

використання й управління інформаційними ресурсами організації з 

урахуванням особливостей інформації як стратегічного ресурсу та одного із 

засобів досягнення завдань, що стоять перед організацією, установою, 

фірмою; набуття навичок з управління інформаційними потоками з 

урахуванням особливостей інформації, обмінів інформацією через різні 

форми зв’язків між людьми, які спрямовані на досягнення цілей організації. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення з 

нормативно-методичною базою, що регламентує інформаційну діяльність на 

сучасному етапі; вивчення основоположних понять та термінології; 

ознайомлення з організацією пошуку, збирання та обробки даних і 

підготовки необхідної інформації для прийняття відповідних управлінських 

рішень. 

Предметом вивчення дисципліни є вивчення процесів перетворення 

інформації за допомогою комп’ютерів та їх взаємодії з середовищем 

застосування. 

 

Маркетинг соціальних послуг 

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами 

теоретичних знань та практичних навичок щодо маркетингової діяльності 

підприємств сфери послуг, методів вивчення ринку послуг, визначення 

шляхів та резервів розвитку підприємства сфери послуг в сучасних умовах, 

формування маркетингової стратегії та використання комплексу маркетингу 

підприємствами сфери послуг. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування новітнього 

економічного мислення, що базується на принципах сучасної концепції 

маркетингу, адекватного сучасному стану розвитку ринку, перспективного 

бачення розвитку пріоритетних напрямів національної економіки, виявлення 



існуючих потреб споживачів послуг, їх задоволення, а також забезпечення 

виконання місії підприємства на ринку. 

Предметом вивчення дисципліни є маркетингова діяльність 

підприємств, які працюють в сфері послуг. 

 

 Організаційна поведінка 

Метою викладання навчальної дисципліни є озброєння менеджерів 

знаннями про природу людської психіки і управління поведінкою 

співробітників на основі результатів системного аналізу дій окремих людей, 

груп і організацій в цілому в умовах зміни внутрішнього і зовнішнього 

середовища. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних 

основ і одержання деяких практичних навичок управління поведінкою людей 

(груп, організацій) у процесі праці. 

Предметом дисципліни є вивчення основних закономірностей і 

рушійних сил в діях співробітників в умовах спільної праці та 

міжособистісного спілкування в організації, зміна її зовнішнього і 

внутрішнього середовища. 

 

Прийняття управлінських рішень 

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття майбутніми 

спеціалістами практичних навичок в застосуванні універсального 

інструментарію розробки та реалізації раціональних рішень у 

підприємницькій діяльності з метою забезпечення ефективного існування та 

розвитку організації в динамічних умовах ринкової економіки. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є опанування: 

-  методів забезпечення якості управлінського рішення, що приймається 

в організації, в умовах невизначеності зовнішнього і внутрішнього 

середовища, з урахуванням факторів невизначеності та ризику ситуацій; 

- методів аналізу факторів, які впливають на ефективність 

управлінського рішення; 

-   технології розробки, прийняття, реалізації та мотивації якісного 

управлінського рішення; 

- методів аналізу, прогнозування, оптимізації та економічного 

обґрунтування управлінських рішень. 

Предметом вивчення дисципліни є процес прийняття і оптимізації 

управлінських рішень. 

 

Основи бізнесу 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

комплексу знань з основ бізнесу, а також, оволодіння інструментарію 

прийняття ефективних господарських рішень. 

Завданнями навчальної дисципліни є вивчення суті та форм ведення 

бізнесу в сучасних умовах господарювання, принципів вибору певного виду 

підприємницької діяльності, оволодіння новітніми управлінськими 



підходами та застосування сучасних науково-технічних досягнень в процесі 

ведення бізнесу. 

Предметом вивчення дисципліни є основні засади бізнесу та 

підприємництва в сучасних умовах як особливого виду економічної 

діяльності людей, що характеризується економічною творчістю, 

новаторством, здатністю до ризику, вільному прояву ініціативи і 

направлений на ефективну мобілізацію матеріальних, фінансових та 

трудових ресурсів для отримання доходу (прибутку). 

 

Етика ділового спілкування 

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття глибоких 

теоретичних знань і практичних навичок ділового спілкування за етичними 

нормами сучасного суспільства, а також – формування у майбутніх 

спеціалістів уяви етичного мислення в діловій сфері. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є  допомогти студентам: 

- здобути знання про філософські, етичні, психологічні основи ділового 

спілкування, його норми й правила, шляхи їх застосування, особливості 

етикету в різних умовах трудової діяльності; 

- навчитись аналізувати конкретні ситуації, розпізнаючи типи людей, 

рівень їхньої моральності та інші індивідуальні особливості, що 

проявляються під час ділового спілкування; 

- оволодіти системою способів і засобів ділового спілкування, його 

стратегіями, навчитись їх обирати відповідно до психологічних і 

соціокультурних особливостей співрозмовників, до норм і правил 

гуманістичної етики; 

- навчитися гнучко застосовувати обрані способи й засоби у процесі 

спілкування із співвітчизниками та іноземними партнерами під час 

індивідуальної бесіди й колективного обговорення проблем, у виступах 

перед різними аудиторіями, на переговорах, при розв'язанні конфліктів та ін.; 

- накреслити шляхи формування культури спілкування, становлення та 

самовдосконалення індивідуального стилю спілкування спеціалістів 

відповідно до етичних та психологічних норм і правил. 

Предметом вивчення дисципліни є ознайомлення з досягненнями 

зарубіжних і вітчизняних науковців у галузі ділових комунікацій і механізмів 

налагодження ефективних контактів. 

 

Блок Б 

Організація управлінської діяльності 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування умінь 

організовувати особисту роботу та працю підлеглих, складати основні види 

управлінської документації. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є  набуття наступних 

теоретичних знань: 

- організація управлінської праці менеджерів різних рівнів управління 

та формування її складових; 



- застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації 

праці; 

- використання часу як ресурсу; 

- організація процесу документування в управлінні, вимог до складання 

та оформлення документів. 

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності та методи 

організації управлінської праці та процесу руху документів. 

 

Автоматизація робочого місця менеджера 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань і 

навичок використання автоматизованих робочих місць в системі управління 

підприємством, оцінки ефективності їх функціонування. 

Завданнями навчальної дисципліни є  вивчення студентами 

концептуальних та методичних принципів автоматизації управлінської 

діяльності організації. 

Предметом вивчення дисципліни є процес автоматизованої обробки 

інформації, пов'язаний із здійсненням управління організацій. 

 

Основи наукових досліджень 

Метою викладання навчальної дисципліни є дати систему знань про 

основні етапи наукових досліджень – освоєння проблеми і постановка задачі, 

методи дослідження і поглибленої розробки, оформлення і захист 

результатів, а також про форми організації та проведення наукових 

досліджень у нас в країні та закордоном. 

Завданнями навчальної дисципліни є  оволодіння теоретичними та 

практичними навичками з використання структури наукового дослідження, 

методології проведення наукового дослідження та правил оформлення і 

представлення результатів наукового дослідження. 

Предметом вивчення дисципліни є особливості знань про основні етапи 

наукових досліджень. Вміти проводити аналіз стану проблеми і 

використовувані способи її рішення, а також форми організації та проведення 

наукових досліджень. 

 

Аналіз господарської діяльності підприємства 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування теоретичних 

знань та практичних навичок з методики аналізу господарської діяльності 

підприємства. 

Завданнями навчальної дисципліни є вивчення теоретичних засад і 

методології аналізу господарської діяльності підприємств; набуття вмінь і 

навичок аналізу майна та оборотних активів, формування капіталу 

підприємств, ліквідності і платоспроможності; виявлення резервів 

підвищення ефективності виробництва та поліпшення фінансового стану 

підприємства. 



Предметом вивчення дисципліни є методи і способи аналізу 

господарської діяльності підприємства та фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

 

Лідерство та управління конфліктами 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування продуктивних  

професійних умінь та їх застосування у профілактиці і розв’язанні конфліктів 

у професійній діяльності та підвищення комунікативних здібностей студентів 

для формування лідерських якостей майбутніх менеджерів. 

Завданнями навчальної дисципліни є дослідження лідерських якостей; 

пояснення причин і виявлення закономірностей виникнення тих чи інших 

типів організаційної поведінки; передбачення тенденцій розвитку подій в 

середині колективу; вироблення принципів управління конфліктними 

ситуаціями. 

Предметом вивчення дисципліни є закономірності формування та 

відтворення індивідуальних і колективних форм поведінки співробітників 

організації. 

 

Управління конкурентоспроможністю 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

теоретичних знань та практичних навичок щодо управління 

конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання. 

Завданнями навчальної дисципліни є вивчення теорії вітчизняного і 

світового досвіду оцінювання та управління конкурентоспроможністю 

підприємств. 

Предметом вивчення дисципліни є сучасні концепції, методичні 

підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємств та управління 

нею. 

 

Комунікативний менеджмент 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

цілісного уявлення щодо сутності комунікативного менеджменту як 

універсальної діяльності з вивчення, проектування, формування та розвитку 

комунікаційних систем (організації, проекту, бренда, особистості), концепції 

управління змінами за допомогою комунікаційних моделей, інструментів, 

технологій, методологій та методики проведення досліджень в сфері 

управління комунікаціями.  

Завданнями навчальної дисципліни є: 

- оволодіння методами управління інформаційною взаємодією в різних 

сферах предметної діяльності;  

- вивчення основних задач, функцій та методів комунікативного 

менеджменту;  

- оволодіння методами організації проведення комунікаційних 

досліджень;  



- дослідження механізмів реалізації комунікативної політики 

організації. 

Предметом вивчення дисципліни є засоби побудови ефективних 

комунікацій на організаційному і міжособистісному рівнях. 

 

2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 

2.3.1 

Логістика і контролінг 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

компетентностей щодо управління логістичною діяльністю з метою 

оптимізації діяльності сучасного підприємства. 

Завданнями навчальної дисципліни є:  

- набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, 

стратегії та тактики контролінгу та логістики; 

- набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків 

здійснення логістичних рішень. 

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності розвитку 

логістичних систем, особливості та тенденції управління та оптимізація 

матеріальних потоків. 

 

Безпека фінансово кредитних установ 

Метою викладання навчальної дисципліни є отримання знань про 

використання теоретико-методичних основ оцінки та аналізу стану 

економічної безпеки підприємства для формування навичок розробки 

практичних рекомендацій щодо зниження ризиків підприємства та розробки 

антикризових заходів. 

Завданнями навчальної дисципліни є:  

- концептуальна постановка завдання економічної безпеки 

підприємства;  

- вивчення системи показників, яка найбільш оптимально характеризує 

складові економічної безпеки; 

 - виявлення стимулюючих або загрожуючих факторів;  

- вивчення методичних підходів до оцінки ризиків у діяльності 

підприємства;  

- вивчення комплексу рекомендацій для зниження ризиків 

підприємства та розробки антикризових заходів;  

- визначення напрямів мінімізації загроз економічній безпеці з 

урахуванням стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку 

держави. 

Предметом вивчення дисципліни є сукупність економічних відносин, 

що виникають у сфері забезпечення економічної безпеки підприємства, 

основні напрями дії загроз та шляхи їх подолання. 

 

 



Фінансові послуги 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення студентами 

теоретичних та організаційних засад функціонування фінансових 

посередників на ринку фінансових послуг, структури ринку фінансових 

послуг, методів його регулювання, організаційних основ і порядку надання 

окремих видів послуг, формування у студентів теоретичних знань, 

практичних навичок і вмінь у сфері діяльності фінансових посередників на 

ринку фінансових послуг. 

Завдання навчальної дисципліни  полягає у набутті студентами 

теоретичних знань і практичних навичок щодо сутності фінансового 

посередництва, державного регулювання ринку фінансових послуг, 

особливостей надання окремих фінансових послуг, а також контролю та 

нагляду за діяльністю фінансових посередників на ривку фінансових послуг. 

Предметом вивчення дисципліни є економічні відносини, що 

виникають між суб'єктами ринку фінансових послуг у процесі створення та 

надання фінансовими посередниками фінансових послуг, а також у процесі 

отримання таких послуг юридичними та фізичними особами. 

 

Організація і функціонування комерційного банку 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам знань у 

сфері теоретико-методичних і організаційно-правових засад функціонування 

банківської системи, її ролі у економічному розвитку країни. 

Завданнями навчальної дисципліни є з’ясування сутності банківської 

діяльності, банку та банківської системи, ролі банківської системи в 

економічному розвитку країни, місця центрального банку в банківській 

системі, основних засад функціонування банків на ринку банківських послуг, 

вивчення ролі управління ризиками у банківській діяльності, провідних сфер 

міжнародного банківського бізнесу, напрямів забезпечення стабільності 

банківської системи та державного регулювання банківської системи. 

Предметом вивчення дисципліни є діяльність комерційних банків, 

пов'язана із здійсненням операцій та наданням послуг юридичним і фізичним 

особам. 

 

Кредитування і контроль 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи 

теоретичних знань і навичок прийняття рішень щодо видачі кредиту та 

мінімізації ризиків, пов'язаних з банківською діяльністю. 

Завданнями навчальної дисципліни є вивчення методики банківського 

моніторингу процесів кредитування та мінімізації витрат, пов’язаних із 

банківською діяльністю. 

Предметом вивчення дисципліни є відносини, що виникають між 

банком і позичальником у процесі здійснення кредитних операцій. 

 

2.3.2 

 



Аналітична діяльність в управлінні 

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння методами і 

методиками аналітичної діяльності в управлінні. 

Завданнями навчальної дисципліни є формування цілісної системи 

знань та навичок з організації аналітичної діяльності в науково-технічних і 

науково-виробничих комплексах, на підприємствах науково-технічного 

напрямку та органах державної влади. 

Предметом вивчення дисципліни є теоретичні та практичні аспекти 

аналітичного забезпечення професійної діяльності, зокрема, загальні 

принципи та закономірності зібрання інформації, її обробки та використання 

у відповідних напрямках практичної діяльності. 

 

Реклама та рекламна діяльність 

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами 

знань з галузі рекламної діяльності в усіх її історичних та сучасних формах 

як форми масової комунікації, усвідомлення ними ключових понять і 

процесів у цій комунікативній сфері, вироблення практичних навичок 

усебічного аналізу та створення рекламної продукції різних типів.  

Завданнями навчальної дисципліни є набуття студентами навичок 

проведення рекламної кампанії, її реалізації та оцінки її ефективності. 

Предметом вивчення дисципліни є особливості процесу організації 

рекламної кампанії. 

 

Історія управлінської думки 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх 

менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних 

знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ 

системного управління організаціями; знання історичних тенденцій і 

закономірностей розвитку менеджменту. 

Завданнями навчальної дисципліни є формування у студентів знань з 

таких основних питань:  

- зародження світової управлінської думки та історичні передумови 

виникнення менеджменту;  

- історія розвитку управлінської думки в Україні;  

- виникнення і розвиток наукових шкіл менеджменту;  

- особливості і тенденції розвитку сучасного менеджменту, сучасні 

підходи до управління;  

- сучасна система поглядів на управління. 

Предметом вивчення дисципліни є дослідження процесу 

функціонування управляючих систем від їхньої низової ланки і окремого 

працівника до масштабів усього суспільства. 

 

Планування та прогнозування в умовах ринку 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

знання основ, методів і прийомів планування та прогнозування, а також 



необхідних навичок щодо виконання робіт, які входять у компетенцію 

фахівця-економіста. 

Завданнями навчальної дисципліни є:  

- вивчення й осмислення теоретичних знань методології і методики 

планування та прогнозування діяльності підприємства; 

- ознайомлення з передовим вітчизняним та зарубіжним досвідом у 

сфері планування та прогнозування; 

- набуття студентами вміння використовувати економічний 

інструментарій для проведення планових техніко-економічних розрахунків, 

розробки альтернативних планів та обґрунтування оптимальних варіантів 

розвитку підприємства; 

- розвиток дослідницьких та творчих навичок у використанні 

студентами на практиці набутих теоретичних знань. 

Предметом вивчення дисципліни є закономірності і тенденції розвитку 

економічних об’єктів (процесів, явищ) в минулому і стан їх в майбутньому, 

які необхідно досліджувати і знати; сукупність прийомів і засобів, які 

використовуються відповідно для розробки прогнозів і планів на 

підприємствах різних форм власності в умовах ринку. 

 

Управління ризиками 

Метою викладання навчальної дисципліни є задоволення потреби 

майбутніх фахівців в знаннях у сфері системного аналізу категорії 

економічного ризику на підґрунті використання фінансового аналізу, якісних 

підходів, економіко-математичних методів і моделей. 

Завданнями навчальної дисципліни є: 

- розширення й поглиблення знань про якісні та кількісні властивості 

економічних процесів з урахуванням ризику;  

- опанування методології та методики побудови, аналізу й застосування 

економіко-математичних моделей, що враховують ризик;  

- вивчення низки найтиповіших прийомів моделювання та вимірювання 

економічного ризику в процесі прийняття рішень;  

- опанування відповідного апарату (методи, моделі, інформаційне та 

програмно-методичне комп’ютерне забезпечення) з метою практичного 

використання в різноманітних економічних сферах (теоретична та прикладна 

економіка, фінанси, менеджмент тощо). 

Предметом вивчення дисципліни є теоретичні й практичні питання 

системного аналізу економічного ризику, математичні методи й 

моделювання економічних систем, обтяжених ризиком. 

 

2.3.3 

Технологія проектування та адміністрування баз даних 

економічних систем 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання фундаментальних 

знань з технологій проектування і адміністрування баз і сховищ даних та 

формування практичних навичок зi створення та ведення їх у середовищі 



сучасних систем управління базами даних для автоматизованого 

розв’язування економічних задач. 

Завданнями навчальної дисципліни є вивчення студентами основних 

термінів, понять та напрямків розвитку в організації баз і сховищ даних;  

засвоєння передумов створення концепцiї БД і СД, принципів організацiї БД 

і СД та їхнє мiсце i роль у сучасних iнформацiйних системах; функцiй та 

мовних засобів СУБД; етапів, засобів i методів проектування БД і СД; 

опанування сучасними CASE-технологіями при проектуванні баз та сховищ 

даних; засвоїти основні функції з адміністрування баз і сховищ даних; 

ознайомлення з загальними характеристиками найбільш поширених на ринку 

програмних засобів СУБД та перспективами їх розвитку; критерiями вибору 

СУБД; вивчення можливостей сучасних СУБД. 

Предметом вивчення дисципліни є моделі баз та сховищ даних для 

автоматизованого вирішення економічних задач. 

 

Дослідження операцій і методи оптимізації в економіці 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

теоретичних знань і практичних навичок формалізації задач з використанням 

спеціалізованих оптимізаційних методів, що сприятиме підвищенню їх рівня 

фундаментальної математичної і комп'ютерної підготовки. 

Завданнями навчальної дисципліни є надання студентам знань щодо 

суті та етапів дослідження операцій, основних принципів та прийомів 

математичного моделювання операцій, принципів підбору математичного та 

програмного забезпечення для практичної реалізації задач. 

Предметом вивчення дисципліни є моделі та методи оптимізації в 

економіці, способи дослідження й оптимізації операцій.  

 

Інформаційні технології в економіці та управлінні 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи 

теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування 

комп'ютерних інформаційних систем і технологій в управлінні 

підприємствами. 

Завданнями навчальної дисципліни є вивчення побудови і 

функціонування інформаційних технологій та інформаційних систем на 

підприємствах, нормативної бази, сучасних підходів до їх проектування і 

впровадження. 

Предметом вивчення дисципліни є внутрішня і зовнішня інформація, 

що використовується для управління підприємствами. 

 

Інтелектуальний аналіз даних 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення методів сучасної 

обробки даних – інтелектуального аналізу даних (Data Mining), пошуку у 

необроблених масивах даних раніше невідомих, практично корисних знань та 

закономірностей, необхідних для прийняття рішень. 



Завданнями вивчення навчальної дисципліни є теоретичне та 

практичне опанування сучасних прийомів опрацювання інформації. 

Предметом вивчення дисципліни є принципи та методи аналізу даних. 

 

Моделювання фінансово-економічної безпеки 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх 

управлінців з фінансово-економічної безпеки фундаментальних знань і 

професійних навичок з організації систем безпеки на виробничих 

підприємствах. 

Завданнями навчальної дисципліни є ознайомлення управлінців з 

фінансово-економічної безпеки із особливостями розробки та управління 

системами безпеки підприємств, особливостями розробки систем безпеки 

відповідно до вимог міжнародних стандартів; організації та управління 

захистом майна на підприємстві, організації забезпечення кадрової безпеки 

на підприємстві, характеристики методів забезпечення надійності персоналу, 

організації профілактичної роботи серед персоналу по недопущенню 

правопорушень. 

Предметом вивчення дисципліни є сучасні загрози фінансово-

економічній безпеці виробничих підприємств; організація комплексної 

системи забезпечення фінансово-економічної безпеки виробничого 

підприємства; формування та реалізація стратегії фінансово-економічної 

безпеки виробничого підприємства як складової його загальної стратегії 

розвитку. 

 

2.3.4 

Бізнес-планування та створення стартапів 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

знань про основи розробки стартапів; умінь і навичок застосування методів 

та інструментарію для створення стартапів та успішного їх розвитку. 

Завданнями навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ 

бізнес-планування та створення стартапів; оволодіння технологією створення 

бізнес-плану; набуття вмінь використовувати методи та інструменти у 

процесі розробки стартапів. 

Предметом вивчення дисципліни є система знань, вмінь і навичок щодо 

бізнес-планування, створення та розвитку стартапів. 

 

Економіка нерухомості 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення теорії та 

практики функціонування ринку нерухомості як найважливішої сфери 

підприємницької діяльності.  

Завданнями навчальної дисципліни є:  

- вивчення в логічній послідовності базових понять, системи знань про 

ринок нерухомості, можливості використання існуючих або проектованих 

об'єктів для вирішення професійних проблем; 



- надання допомоги студентам у здобутті навичок і установок та 

активний самостійний пошук ефективних рішень на ринку нерухомості; 

- формування у студентів усвідомленого інтересу до цивілізованих 

ринків нерухомості, що дозволяє при умілих діях в рамках закону 

вишукувати додаткові кошти для особистих цілей, поповнення державних та 

місцевих бюджетів; 

- поєднання теоретичних знань і практичного досвіду в здійсненні 

різних операцій на ринку нерухомості в відповідності з моделлю "навчання - 

знання - навики - досвід"; 

- проведення систематичної перевірки та самоперевірки знань 

студентів з метою виявлення рівня розуміння та ступеня засвоєння вивченого 

ними матеріалу. 

Предметом вивчення дисципліни є система економічних, 

організаційних і правових відносин з приводу нерухомого майна, що 

базується на чинних законодавчих і нормативних актах, що регулюють 

управління різними об'єктами нерухомості та здійснення з ними цивільно-

правових угод з метою отримання бажаного комерційного чи соціального 

результату. 

 

Економічна проблематика в засобах масової інформації 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування комплексного 

професійного погляду на проблематику ЗМІ; формування навичок 

аналітично, критично та неупереджено вивчати особливості та тенденції її 

висвітлення у різних медіа-ресурсах; формування вмінь застосовувати набуті 

навички у практичній та професійній діяльності. 

Завданнями навчальної дисципліни є:  

- інтеграція та систематизація міждисциплінарних знань і вмінь 

студентів щодо критичного опрацювання інформації; 

- системне вивчення проблематики ЗМІ та особливостей розвитку 

сучасного медіапростору загалом;  

- з’ясування тенденцій представлення політико-економічної та 

соціальної проблематики у ЗМІ зарубіжних країн;  

- з’ясування тенденцій представлення політико-економічної та 

соціальної проблематики у ЗМІ України;  

- оволодіти практичними навичками аналітика та критика медіа 

матеріалів. 

Предметом вивчення дисципліни є економічна проблематика в 

українських ЗМІ, специфіка висвітлення економічних, фінансових, бізнес-

проблем в ефірних та друкованих ЗМІ, а також Інтернет ЗМІ. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх 

менеджерів засвоєння теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності; 

набуття системних знань і навичок щодо забезпечення економічної 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності в різних сферах діяльності. 



Завданнями навчальної дисципліни є: 

- розуміння суттєвості та специфіки принципів та методів 

функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному 

етапі; 

- вивчення нормативної бази щодо регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності суб'єктів господарювання; 

- оволодіння методами аналізу і оцінювання тенденцій, суперечностей, 

доцільності у визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної 

діяльності для суб'єктів господарювання різних форм власності, що є 

суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності; 

- дослідження специфіки запровадження різних форм виходу на 

зовнішні ринки; 

- вивчення змісту основних процедур та їх здійснення щодо укладання 

зовнішньоекономічних контрактів; 

- оволодіння навичками оцінювати і робити відповідні висновки щодо 

визначення ефективності укладених угод, зовнішньоекономічної діяльності 

суб'єкта господарювання в цілому. 

Предметом вивчення дисципліни є сукупність господарських, 

економічних, правових, фінансових відносин у сфері економічної діяльності 

між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами 

господарювання як на території України, так і за її межами. 

 

Міжнародна економіка 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи 

спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародної 

економіки для фундаментальної та спеціальної освіти та для практичної 

діяльності за фахом; вивчення умов, форм, методів і основного 

інструментарію міжнародної економічної діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни полягає в теоретичній і практичній 

підготовці студентів з питань сутності й тенденцій інтернаціоналізації 

економіки; форм, методів, суб'єктів і рівнів міжнародної економічної 

діяльності; принципів і середовища її розвитку; практики здійснення і 

механізмів регулювання; набуття вмінь аналізувати й оцінювати 

світогосподарські явища і процеси у контексті національних інтересів 

України. 

Предметом вивчення дисципліни є система зв'язків національних 

економік різних країн на основі міжнародного поділу праці; система мікрота 

макроекономічних взаємовідносин у процесі інтернаціоналізації та 

глобалізації. 

 

2.3.5 

Організація і методика економічного аналізу 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування аналітичного 

мислення, уміння та навичок використання аналітичних інструментів для 

об’єктивної оцінки господарських ситуацій, обґрунтування рішень на будь-



якому рівні управління, а також виявлення резервів підвищення ефективності 

використання виробничих ресурсів на підприємстві. 

Завданнями навчальної дисципліни є вивчення сучасних методик 

економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних 

прийомів та методів. 

Предметом вивчення дисципліни є особливості діяльності підприємств 

у різноманітних галузях виробництва і послуг, та спрямування її на 

досягнення максимальних результатів за умови мінімізації витрат. 

 

Оподаткування  підприємницької діяльності 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи 

базових знань із організації, функціонування та правового регулювання 

підприємницької діяльності, а відтак формування підприємницького 

мислення. 

Завданнями навчальної дисципліни є обґрунтування послідовних 

кроків у підприємницькій діяльності - від розроблення маркетингової 

стратегії під час заснування власного підприємства до виявлення й 

використання факторів процвітання підприємства; від інвестиційного задуму 

до форм його фактичного втілення в умовах ринкового середовища, що 

динамічно змінюється. 

Предметом вивчення дисципліни є вивчення та дослідження 

закономірностей організації та розвитку підприємницької діяльності, законів 

та принципів функціонування підприємств, ролі підприємництва у розвитку 

економічно соціального, науково-технічного та інноваційного розвитку 

країни 

 

Облік видів підприємницької діяльності 

Метою викладання навчальної дисципліни є розгляд теоретичних та 

практичних питань, пов’язаних з підприємницькою діяльністю в Україні, 

надання студентам знань з основ підприємницької діяльності. 

Завданнями навчальної дисципліни є вивчення видів і особливостей 

підприємницької діяльності, вивчення законодавчих основ підприємницької 

діяльності в Україні. 

Предметом вивчення дисципліни є організація виробничо-

господарської діяльності на підприємствах різних галузей економіки. 

 

Автоматизація бухгалтерського обліку 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення теоретичних 

засад та методологічних аспектів автоматизації обліку на підприємстві. 

Завданнями навчальної дисципліни є: 

– вивчення загальних механізмів автоматизації облікових процесів 

підприємства; 

– засвоєння особливостей автоматизації обліку запасів на підприємстві; 

– оволодіння навичками автоматизованого ведення обліку дебіторської 

заборгованості; 



– вивчення порядку автоматизованого ведення обліку грошових коштів 

на підприємстві; 

– засвоєння порядку обліку необоротних активів в умовах його 

автоматизації; 

– з’ясування механізму автоматизації розрахунків підприємства за 

поточними та довгостроковими зобов’язаннями; 

– вивчення порядку автоматизованого ведення обліку власного 

капіталу підприємства; 

– оволодіння навичками закриття періоду та складання звітності в 

автоматизованому середовищі ведення бухгалтерського обліку. 

Предметом вивчення дисципліни є теоретичні основи, порядок 

організації та методика автоматизації бухгалтерського обліку на 

підприємстві. 

 

Аудит 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам 

необхідних теоретичних знань і практичних навиків з проведення аудиту в 

умовах ринкових перетворень, оволодівши якими, майбутній фахівець зможе 

кваліфіковано і на належному рівні надавати аудиторські послуги суб’єктам 

фінансово-господарської діяльності. 

Завданнями навчальної дисципліни є набуття практичних навичок з 

організації аудиторської діяльності, планування аудиту, виконання 

комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів 

аудитора, підготовки аудиторських висновків та інших підсумкових 

документів. 

Предметом вивчення дисципліни є діяльність суб’єктів 

господарювання. 
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