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№ 

п/п 
Назва дисципліни  Анотація 
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год., кіл-ть 

кредитів, форма 

контролю 

Викладач, кафедра 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

Блок загальна підготовка 

1 
Вища та прикладна 

математика 

Мета: Формування у студентів необхідної комунікативної 

компетентності у другій іноземній мові у сферах ситуативного 

спілкування в усній та письмовій формах, а саме формування 

навичок техніки читання, правильної вимови, побудови 

висловлювань другою мовою; формування словникового запасу, що 

включає в себе загальновживану лексику другої мови; розвиток 

вмінь монологічного та діалогічного мовлення, читання, письма та 

аудіювання.  

Завдання: набуття навичок практичного володіння іноземною мовою 

в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої 

професійними потребами; одержання новітньої фахової інформації 

через іноземні джерела; користування усним монологічним та 

діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, 

загальноекономічної та фахової тематики; переклад з іноземної мови 

на рідну текстів загальноекономічного характеру; реферування та 

анотування суспільно-політичної та загальноекономічної літератури 

рідною та іноземною мовами. 

Семестр: 1 

Заг. кіл-ть год.: 90 

Кредити: 3 

Форма контролю: 

залік 

 

2 
Інформаційні 

технології 

Мета викладання дисципліни - формування у майбутніх менеджерів 

знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, 

Семестр: 1 

Заг. кіл-ть год.: 90 
 



їх раціонального використання в управлінні підприємством 

(організацією). Задачі вивчення дисципліни - вивчення форм та 

методів організації інформаційних систем, та отримання практичних 

навичок ефективного використання сучасних інформаційних 

технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в 

організації. 

Кредити: 3 

Форма контролю: 

залік 

3 
Професійна 

іноземна мова 

Мета та завдання вивчення дисципліни:  сформувати у студентів 

загальні та професійно-орієнтовані комунікативні мовленнєві 

компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для 

забезпечення їх ефективного спілкування в академічному та 

професійному середовищі.  сформувати загальні компетенції; 

сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до 

самостійного навчання, що дозволятиме продовжувати навчання в 

академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, 

так і після отримання диплома про вищу освіту.  залучити студентів 

до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі 

розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей.  допомогти 

студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх 

особистої мотивації; зміцнювати впевненість студентів як 

користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до вивчення 

мови.  сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь 

спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що 

постійно змінюється.  досягти широкого розуміння важливих і 

різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того, щоб 

діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та 

академічних ситуацій. 

Предмет дисципліни: іноземний науковий дискурс, необхідний для 

формування професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої 

компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для 

забезпечення їх ефективного спілкування в академічному та 

професійному середовищі. 

Семестр: 1,2,3,4 

Заг. кіл-ть год.: 360 

Кредити: 12 

Форма контролю: 

Залік, екзамен 

Док.пед.наук, 

доцент Хоменко 

О.В. 

4 Філософія 

     Предметом курсу «Філософія» є система найзагальніших  

(універсальних) теоретичних поглядів на світ, місце в ньому людини, 

різноманітні форми ставлення людини до світу під кутом зору 

відношення «людина-світ», тобто суб’єкт-об’єктного відношення. 

Курс повинен забезпечити глибоке засвоєння специфіки 

Семестр: 1 

Заг. кіл-ть год.: 90 

Кредити: 3 

Форма контролю: 

залік 

Док.філос.н., 

доцент Тарасюк 

Л.С. 

 



філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-

методологічну культуру студентів, оволодіння сучасно-науковим 

способом мислення. Програма курсу прагне до раціонального 

поєднання загальноосвітнього та професійного навчання студентів, 

максимального наближення філософії до специфіки професійної  

діяльності. Курс враховує теоретичні матеріали, що мають значення 

щодо їхнього застосування у різних галузях професійної практики, 

спрямований на синтез філософських методів з конкретно-

науковими методами. 

     Мета курсу:  Формування знань про предмет філософії, основні 

етапи та напрямки розвитку філософського знання та вмінь 

застосовувати основи філософської методології, сприяння 

формуванню філософської свідомості, сучасно-наукового способу 

мислення, розширення світоглядних меж. Вивчення курсу має на 

меті сприяти виробленню самостійної світоглядної позиції, на основі 

якої будуть вирішуватися особисті, професійні та суспільні 

проблеми. 

       Студенти повинні: 

      знати:  

- зміст теоретичних світоглядно-філософських проблем у 

систематизованій формі, фундаментальні категорії та поняття 

філософії;  

- особливості та основні етапи розвитку світової філософії та 

української філософської думки: 

- сучасні підходи до проблем буття, пізнання, ціннісного відношення 

до світу; 

- основні сфери суспільного життя, особливості взаємовідношень 

між людиною, суспільством та природою. 

     вміти:  
- на основі ґрунтовного, фундаментального знання філософії 

опанувати самостійний стиль мислення, оволодіти філософським 

способом мислення, засвоїти специфіку філософського осягнення 

дійсності, формувати свою власну позицію, застосовувати набуті 

знання при аналізі нагальних проблем сьогодення; критично 

мислити; 

 - диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання;  застосувати 



філософські принципи, методи; обґрунтовувати, доводити свою 

точку зору у запропонованих проблемних ситуаціях; 

 -  логічно i послідовно викладати матеріал усно та письмово. 

5 
Культурологія та 

антропологія 

Курс орієнтований на виявлення, дослідження та аналіз 

особливостей конструювання антропності засобами культури. 

Людина тут розглядається як соціобіологічна істота, творець та 

продукт культури, зрозуміти сутність людини можна через 

детальний аналіз явищ, феноменів, артефактів, які функціонують у 

культурній площині. Основне значення цього курсу полягає у 

можливості надбання студентами теоретичних знань, практичних 

вмінь та навичок у антропологічному аналізі феноменів культури та 

культурних процесів. Розуміння суті антропологічного підходу є 

неодмінною умовою при аналізі культурної ситуації будь-якої епохи 

чи регіону. 

      Курс має на меті розуміння сутності культури, розвиток  у 

студентів аналітичного підходу до сприйняття наукових концепцій 

культурної антропології; навиків порівняльного аналізу різних 

культур та різних культурних утворень. 

       Передбачається, що впродовж вивчення курсу студенти будуть                           

знати: 

- соціобіологічні основи сучасних концепцій людини; 

- особливості взаємодії людини з природою та соціокультурним 

середовищем; 

- механізми взаємодії людей та передачі соціального та культурного 

досвіду; 

- сутність теоретичних підходів до визначення культури, які 

сформувалися в культурній антропології; 

- проблематику та основні напрямки сучасних антропологічних 

досліджень. 

 вміти: 

- аналізувати теоретичну літературу з культурної антропології, 

визначати її належність до наукової школи та напрямку: 

- застосовувати знання з культурної антропології в аналізі феноменів 

культури, в різноманітті її елементів; 

- використовувати дослідницький інструментарій соціогуманітарних, 

природничих наук для аналізу та узагальнення антропологічних 

Семестр: 2 

Заг. кіл-ть год.: 90 

Кредити: 3 

Форма контролю: 

залік 

Док.філос.н., 

доцент Тарасюк 

Л.С. 

 



аспектів культури; 

- володіти соціокультурним моделюванням. 

6 
Загальна 

психологія 

Мета: засвоїти фундаментальні знання та закономірності 

психічної діяльності та поведінки людини 

Знати: 

- основні поняття, принципи наукових знань з загальної 

психології 

- різні наукові підходи до визначення та класифікації основних 

понять 

- особливості використання методики для визначення 

індивідуально-психологічних та мотиваційних особливостей 

особистості 

Вміти: 

- визначати індивідуально-психологічні особливості особистості 

та давати їм науково обґрунтовану психологічну інтерпретацію 

- застосовувати здобуті знання для обробки інформації в процесі 

прийняття рішень 

- працювати з методиками та опитувальниками та надавати 

інтерпретацію отриманим даним 

Семестр: 1,2 

Заг. кіл-ть год.: 360 

Кредити: 12 

Форма контролю: 

Залік, екзамен 

Канд.пед.н., 

доцент 

Виноградова В.Є. 

 

Блок галузева підготовка 

8 
Макроекономіка та 

мікроекономіка 

Мета викладання навчальної дисципліни «Мікро- та 

макроекономіка» сформувати у студентів системні наукові уявлення: 

1) про закономірності поведінки суб’єктів та механізмів 

функціонування економіки на макрорівні; 2) про макроекономічні 

закономірності функціонування макроекономіки в цілому та чітке 

представлення про державне регулювання. 

В результаті освоєння мікро- та макроекономіка студенти 

повинні: Знати загальні теоретичні основи, принципи та 

закономірності функціонування економіки на мікро- та макрорівнях, 

передумови. Зміст, графічне та аналітичне уявлення основних мікро- 

та макроекономічних моделей, їх пізнавальні функції, засоби та 

ефективність функціонування фірми та макроекономічної політики. 

Вміти аналізувати реальні мікро- та макроекономічні проблеми, 

пропонувати імовірні засоби їх вирішення, моделювати стандартні 

економічні ситуації, формулювати рекомендації і галузі державного 

регулювання та регулювання ситуації на рівні фірми. Основні 

Семестр: 1 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

екзамен 

К.е.н., доцент 

Гавриленко Т.В. 



компетентності, що формує мікро – та макроекономіка: володіти 

методами прийняття оперативних й практичних управлінських 

рішень; сучасними технологіями прийняття оперативних й 

стратегічних управлінських рішень; сучасними технологіями 

прийняття управлінських рішень; навичками самостійного надбання 

знань з мікро – та макроекономічної теорії . 

9 
Економіка 

підприємства та 

фінанси 

Мета вивчення дисципліни надати знання з прикладної 
економіки та фінансів, зокрема, методів раціональної організації і 

управління виробництвом з метою підвищення ефективності 
функціонування підприємства як основної ланки суспільного 

виробництва в умовах ринкової економіки. 
В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

форми прояву економічних законів в конкретних галузях, 

підприємствах різних форм власності, форм організації і 

тенденції розвитку продуктивних сил і виробничих 

відносин, міру відповідності виробничих відносин рівню 

розвитку продуктивних сил; економічні методи управління 

підприємствами, галузями; 

вміти: використовувати на практиці традиційні і знаходити 

нові методи економічного впливу на трудові колективи з метою 

більш повного використання матеріально-технічного і трудового 

потенціалу галузей; давати оцінку якості; розробляти заходи з 

підвищення ефективності виробництва і якості роботи; 

ефективно використовувати економічні важелі, такі 

як ціна, прибуток, матеріальне заохочення 

Для вивчення дисципліни «Економіка підприємства та 

фінанси» необхідними є отримані студентами знання та 

вміння із дисциплін  «Мікроекономіка», «Макроекономіка». 

В результаті вивчення дисципліни «Економіка 

підприємства» студенти здатні: 

показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування, розуміння принципів фінансової 

науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової 

термінології. 

виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансових 

систем, оцінювати їх взаємозв’язки з національною та світовою 

Семестр: 2 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити:  

Форма контролю: 

залік 

Д.е.н., професор 

Ігнатьєва І.А. 



економіками. 

визначати функціональні області та взаємозв’язки між 

суб’єктами фінансових систем. 

10 
Менеджмент 

персоналу 

У навчальній дисципліні докладно розкриваються основні поняття 

курсу «Менеджмент персоналу», компетенції hr-менеджера. 

Розкрито етапи життєвого циклу компанії та їх вплив на менеджмент 

персоналу. Розглянуто технології підбору персоналу: проективні 

питання, cases та інші. Підбір персоналу на основі метапрограмного 

інтерв’ю. Технологія складання метапрограмного портрету. 

Наводяться поради з управління персоналом, створення служби 

персоналу, а також багато прикладів та зразків підготовки 

документів щодо персоналу. 

Семестр: 2,3 

Заг. кіл-ть год.: 450 

Кредити: 15 

Форма контролю: 

Залік, екзамен, КТ. 

Канд.пед.н., 

доцент Шкурко 

Я.І. 

11 Менеджмент 

Мета навчальної дисципліни - дати студентам цілісну і логічно-

послідовну систему знань про суть управління в підприємстві та 

організації, розкрити основи теорії, методології та практики 

менеджменту за умов дії ринкового механізму господарювання.  
Головною метою викладання дисципліни є формування у 

майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи 

спеціальних знань у галузі менеджменту, системного мислення та 

комплексу спеціальних знань і вмінь щодо принципів, прийомів і 

методів менеджменту на підприємстві з урахуванням процесів, що 

відбуваються в ньому, формування розуміння концептуальних основ 

системного управління організаціями; набуття умінь аналізу 

внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних 

управлінських рішень. 

Оскільки дисицпліна “Менеджмент” ґрунтується на наукових 

принципах економічної теорії, знаннях економіки підприємницької 

діяльності, соціології праці, то викладання його доцільно на після 

оволодіння курсами мікро- макроекономіка, економіка підприємства, 

правознавство,  статистика, філософія 

Результати навчання 

РН3Демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства 

РН5Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

РН7Виявляти навички організаційного проектування. 

РН8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

Семестр: 2 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

Док.екон.н., 

професор Ігнатьєва 

І.А. 

 



ефективності діяльності організації 

12 
Економіка праці та 

соціально трудові 

відносини 

Головною метою вивчення даного курсу є формування у 

студентів системи теоретичних і практичних знань про категорії, 

поняття, механізми забезпечення ефективної зайнятості населення та 

прогресивного розвитку соціально-трудових відносин в Україні та 

Світі на всіх рівнях. 

Таким чином, об'єктом вивчення дисципліни є система соціально-

економічних, організаційно-правових відносин між людьми з 

приводу відтворення й ефективного використання людських 

продуктивних сил в процесі праці. 

Предметом вивчення дисципліни «Економіка праці і соціально-

трудові відносини» 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. 

Предумови для вивчення дисципліни. Дисципліна відноситься 

до циклу обовязкових  професійно-орієнтовних дисциплін і формує 

профіль майбутнього спеціаліста, озброюючи його основами теорії 

та методології.  
Дисципліна  ґрунтується на наукових принципах економічної 

теорії, знаннях економіки підприємницької діяльності, соціології 

праці, то викладання його доцільно на після оволодіння курсами 

мікро- макроекономіка, економіка підприємства, менеджмент. 

Результати навчання 

РН8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

РН10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу організації. 

РН15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу 

до різноманітності та міжкультурності. 

Семестр: 3 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

К.е.н., доцент 

Никифорчин М.Д. 

13 
Основи 

онтопсихології 

Мета курсу. 

Метою курсу є формування загального уявлення про базові поняття 

науки онтопсихології.  

Завдання курсу:  

Семестр: 3,4 

Заг. кіл-ть год.: 360 

Кредити: 12 

Форма контролю: 

Канд.екон.н., 

доцент Бабіна О.В. 

 



- Ознайомлення з науковою моделлю онтопсихології; 

- Засвоєння основних понять і термінів онтопсихології; 

- Знайомство з областями застосування онтопсихології; 

- Знайомство з останніми науковими відкриттями в області 

онтопсихології; 

- Формування уявлення про онтопсихологічне бачення світу і 

людини.  

залік, екзамен 

14 

Правове 

забезпечення 

суб’єктів 

господарювання 

Мета та завдання вивчення дисципліни викладення студентам 

необхідних теоретичних основ, методичних підходів і практичних 

навичок щодо принципів, прийомів і методів правового забезпечення 

економічної безпеки підприємств в Україні. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

мати уявлення: про поняття й структуру правовідносин у сфері 

забезпечення економічної безпеки підприємств, установ, організацій; 

про джерела правових актів в області захисту безпеки підприємств; 

про основні заходи, що вживає законодавець щодо поліпшення 

законодавства у сфері безпеки підприємств в Україні; про 

організаційний і економічний механізми використання правових 

актів в галузі забезпечення економічної безпеки; про 

відповідальність за порушення законодавства в сфері забезпечення 

економічної безпеки; про міжнародно-правове співробітництво в 

сфері забезпечення економічної безпеки, 

 знати: нормативні правові акти, що регулюють відносини в 

області забезпечення економічної безпеки підприємств; цілі, 

принципи та основні завдання забезпечення економічної безпеки 

підприємств, установ, організацій; основні заходи правового 

регулювання забезпечення економічної безпеки господарюючих 

суб’єктів; особливості структури та змісту документів що 

регламентують всі виді діяльності підрозділу економічної безпеки 

підприємства; основні положення про підрозділ економічної 

безпеки; основні функціональні обов’язки персоналу установи, 

організації; законодавчі та нормативні акти що регламентують 

трудові та соціальні відносини; методику складання посадових 

інструкцій відділу економічної безпеки; 

Результати навчання: 

РН1 Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

Семестр: 4 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

Доцент Круглов 

К.О. 



усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

РН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

15 
Бухгалтерський 

облік 

Метою вивчення дисципліни є формування знань з особливостей 

обліку в основних галузях економіки, набуття досвіду обробки 

обліково-економічної інформації, формування звітності та 

використання її в економічній роботі на практиці. 

Навчальна дисципліна використовується для формування таких 

компетентностей: – уявлення про галузеві особливості ведення 

обліку у обраних для вивчення сферах економіки, його нормативне 

забезпечення; – здатність сформувати масив вхідної інформації для 

ведення первинного та зведеного фінансового обліку; – вміння 

організувати ведення бухгалтерського обліку у підприємствах 

будівельної, торгівельної та сільськогосподарської галузей 

економіки; – здатність сформувати звітність про понесенні витрати 

та отримані доходи від діяльності підприємств, враховуючи 

специфіку їх діяльності у відповідних галузях економіки. 

Вивченню даної дисципліни передує набуття студентами знань з 

економічної теорії, економіки підприємства та фінансів. 

В результаті вивчення дисципліни студенти мають: – володіти 

інформацією про організаційно – технологічні особливості 

діяльності, формування доходів, витрат і фінансових результатів у 

кожній із досліджуваних галузей; – знати особливості методики та 

організації обліку на підприємствах різних галузей економіки; – 

набути практичних навиків ведення первинного та зведеного обліку, 

складання звітності. 

Семестр: 5 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

 

16 
Лідерство та 

командна робота 

Після успішного завершення курсу, студенти зможуть:  

- демонструвати знання і розуміння сучасних вимог до ефективного 

лідерства в динамічно мінливому високотехнологічному та 

інтегруючому світі; демонструвати обізнаність про актуальні 

проблеми і теми сучасного лідерства, а також про найвищі стандарти 

досягнень в лідерстві;  

- займатися саморозвитком і навчитися вчитися, в тому числі 

вчитися на основі життєвих ситуацій; розвивати навички 

аналітичного і критичного мислення і розуміння; оцінювати ідеї та 

Семестр: 5 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

екзамен 

Канд.екон.н., 

доцент Бабіна О.В. 

 



пропозиції; формулювати докази; робити висновки і узагальнювати 

аргументи; творчо генерувати нові ідеї;  

- працювати, демонструючи високий рівень здатності до співпраці; 

приймати рішення і створювати етичні рамки для прийняття рішень; 

поважати точку зору інших людей і думки, які мають іншу 

культурну основу; цінувати різноманітність і мультикультурність 

сучасного європейського суспільства; визначати цілі для 

особистісного, академічного та кар'єрного росту, а також працювати 

для їх досягнення; проактивно пристосовуватися до зміни ситуації; 

бути відповідальним і самокритичним щодо власних дій; планувати 

свою діяльність і керувати часом; 

- одержувати і обробляти інформацію з різних джерел; виявляти і 

використовувати належним чином джерела інформації та 

інструменти; ефективно і критично використовувати стандартні та 

електронні ресурси; точно і за призначенням використовувати 

довідкові ресурси; правильно використовувати термінологію; 

правильно висловлювати свої думки в усній і письмовій формі і 

спілкуватися з різними аудиторіями слухачів. 

17 Маркетинг 

Мета вивчення дисципліни - формування системи знань про 

сутність і зміст маркетингу як філософію підприємницької 

діяльності в умовах ринкової економіки і конкуренції. 

Предмет вивчення дисципліни є процеси й методи вивчення та 

задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб'єктів ринку. 

Результати навчання 

РН11Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації 

РН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

Семестр: 5 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

К.е.н., доцент 

Никифорчин М.Д. 

Блок фахова підготовка 

18 
Психологічна 

діагностика 

Мета: засвоїти універсальні і широко застосовувані у науковій та 

прикладній психології методи і процедури психологічної 

діагностики, призначені для вимірювання, оцінки, аналізу 

індивідуально-психологічних, психофізіологічних особливостей 

людини. 

Знати:  

- понятійний апарат психодіагностики 

Семестр: 3 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

екзамен 

Канд.пед.н., 

доцент 

Виноградова В.Є. 

 



- специфіку, структуру і моделі побудови психодіагностичного 

процесу 

- класифікацію психодіагностичних методів і сучасні підходи 

до їх використання 

- принципи побудови та конструктивну специфіку засобів 

психодіагностичного вимірювання (психометрики) 

- основи тестології як науки про вимірювальних діагностичних 

методиках (тестах) 

- сфери застосування найбільш поширених психодіагностичних 

методик 

- основні психометричні характеристики психологічних тестів, 

що відповідають за їх якість - репрезентативність, надійність, 

валідність, достовірність 

Вміти: 

- формулювати мету психодіагностичної діяльності відповідно 

до цілей організації 

- проводити психодіагностичні обстеження з використанням 

найбільш поширених і надійних методик 

- проводити методичні процедури у відповідності до етичних 

норм та методичних правил 

- описувати результати і формувати психодіагностичний 

висновок, що відповідає цілям та задачам організації 

19 

Теорія і методи 

прийняття 

управлінських 

рішень 

Мета навчальної дисципліни – формування знань та навичок з 

основ підготовки та обґрунтування управлінських рішень у сфері 

менеджменту; формування вмінь використовувати отримані знання 

при вирішенні конкретних питань в управлінні. Завдання навчальної 

дисципліни:  вивчення основ теорії прийняття управлінських 

рішень;  засвоєння методичних підходів щодо аналізу та 

застосування методів обґрунтування й підготовки управлінських 

рішень;  оволодіння навичками самостійного застосування 

математичного апарату, комп'ютерної техніки та сучасного 

програмного забезпечення під час проведення економічного аналізу, 

пошуку та обґрунтуванні управлінських рішень. 

Передумови для вивчення дисципліни.   
Оскільки дисципліна ґрунтується на наукових принципах 

менеджменту, знаннях економіки підприємницької діяльності, 

Семестр: 6 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

К.е.н., доцент 

Никифорчин М.Д. 



соціології праці, то викладання його доцільно на після оволодіння 

курсами менеджмент, економіка підприємства та фінснси, 

управління персоналом. 

Результати і критерії оцінювання 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень  

РН8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації.  

Проєктування та удосконалення діючої ОСУ – відповідно до 

обраних стратегій діяльності підприємства 

Засвоєння студентом програмного матеріалу змістового модуля 

вважається успішним, якщо рейтингова оцінка його становить не 

менше, ніж 60 балів за 100-бальною шкалою.  

20 
Самоменеджмент 

та організаційна 

поведінка 

У навчальній дисципліні «Самоменеджмент та організаційна 

поведінка» докладно розглянуто сутність та значення 

самоменеджменту. Функції «постановка цілей», «планування», 

«прийняття рішень», «реалізація і організація», «контроль» в 

самоменеджменті. Концепція організаційної поведінки. Сучасні 

теорії розвитку особистості. Управління поведінкою індивіда. 

Організація роботи індивіда. Управління кар’єрою. Моделі 

перфоманс менеджменту. 

Семестр: 6 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

Канд.психол.н., 

доцент Шкурко 

Я.І. 

21 

Управління 

конфліктами в 

трудовому 

колективі 

Мета: формування цілісної системи знань про природу конфліктів, 

причини їх виникнення, способи управління конфліктними 

ситуаціями й методи подолання конфліктів у колективі. 

Знати: 

- типологію конфліктів 

- елементи конфліктів 

- методи досліджень конфліктів у колективі 

- функції конфліктів 

- наслідки конфліктів в організації 

- умови і способи прогнозування, профілактики, попередження 

та подолання конфліктів в колективі 

Вміти: 

- діагностувати конфлікти в організації 

- прогнозувати конфлікти в колективі 

- попереджувати конфліктні ситуації серед співробітників 

Семестр: 7 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

Канд.пед.н., 

доцент 

Виноградова В.Є. 

 



- розв’язувати конфлікти в колективі 

22 
Стратегічний 

менеджмент 

Мета навчальної дисципліни - є  опанування системи 

теоретичних знань з проблем стратегічного менеджменту 

підприємством, інструментарієм та методикою розроблення 

стратегій розвитку підприємства, виявлення закономірностей, 

принципів формування, функціонування та розвитку системи 

стратегічного менеджменту в діяльності підприємств. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни  є  система та процес 

стратегічного управління підприємством, а також організаційно-

економічний механізм забезпечення реалізації стратегій в соціально-

економічних системах на мікрорівні. 

Передумови для вивчення дисципліни. Дисципліна 

«Стратегічний менеджмент» відноситься до циклу обов’язкових  

професійно-орієнтовних дисциплін і формує профіль майбутнього 

спеціаліста, озброюючи його основами теорії та методології 

стратегічного менеджменту. 

Оскільки дисципліна «Стратегічний менеджмент» ґрунтується на 

наукових принципах економічної теорії, знаннях економіки 

підприємницької діяльності, соціології праці, то викладання його 

доцільно на після оволодіння курсами мікро- макроекономіка, 

економіка підприємства, менеджмент. 

3. Результати і критерії оцінювання 

РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства 
РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та 

обґрунтування управлінських рішень. 

РН7 Виявляти навички організаційного проектування. 

РН11 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації проектування та 

удосконалення діючої ОСУ – відповідно до обраних стратегій 

діяльності підприємства 

Засвоєння студентом програмного матеріалу змістового модуля 

вважається успішним, якщо рейтингова оцінка його становить не 

менше, ніж 60 балів за 100-бальною шкалою. 

Семестр: 8 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

екзамен 

Док.е.н., професор 

Ігнатьєва І.А. 

ВИБІРКОВІ ПРОФЕСІЙНІ  

Блок загальна підготовка 



1 Соціологія 

Предметом соціології – є окремі аспекти, особливості відносини 

об’єкта дослідження. Предметом навчальної дисципліни 

«Соціологія» є відображення взаємних функціональних залежностей 

між правом і не правовими суспільними явищами (політичними, 

економічними та ін.), соціальні передумови виникнення відповідних 

правових норм, об'єктивні вимоги до них і зворотній вплив цих норм 

на суспільне життя. Основними завданнями курсу сформулювати у 

студентів стійкі: 

Знання: 

основ загальної соціології, її предмет, структуру, категорії, закони, 

функції; 

історії світової та вітчизняної соціологічної думки; 

теоретичних засад емпіричної соціології; 

основних концептуальних підходів до вивчення суспільства як 

цілісної системи; 

основних теорій структури суспільства; 

ознак соціальних організації та інститутів, їх типології. 

провідних теорій соціальної взаємодії та соціальних відносин; 

базових постулатів соціології особистості. 

Вміти: 

аналізувати соціальні процеси в суспільстві; 

використовувати отримані знання для реорганізації найближчого 

соціального середовища; 

розпізнавати осіб з девіантною поведінкою; 

проводити ресоціалізацію девіантних осіб; 

аналізувати результати соціологічних та статистичних досліджень; 

проводити найпростіші соціологічні дослідження. 

Метою курсу соціології, його основними завданнями є: освоєння 

понятійного апарату даної науки; основних концептуальних підходів 

до вивчення суспільного життя; дослідження методології та 

методики соціологічного вивчення світу; формування соціологічної 

культури, соціологічного мислення; визначення шляхів 

раціонального управління людської поведінки;, вміння правильно 

розпорядитися владою; вирішення конфліктних ситуацій, 

запровадження реформ та інновацій; оцінка політичних пріоритетів 

тощо. 

Семестр: 3 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

Док.філос.н., 

доцент Тарасюк 

Л.С.  



 

2 
Політичний 

менеджмент 

Метою курсу «Політичний менеджмент» є: ознайомлення 

студентів з основними школами та напрямами класичної та сучасної 

загальної теорії менеджменту; розкриття змісту понять та положень 

теорії політичного менеджменту; висвітлення принципів та функцій 

державного менеджменту; аналіз основних понять менеджменту 

державної політики; з’ясування структури та проблем менеджменту 

державного адміністрування. 

Предметом начальної дисципліни є: основні школи та напрями 

загальної теорії менеджменту; поняття та положення теорії 

політичного менеджменту; менеджмент державної політики та 

менеджмент державного адміністрування; аналітична функція 

політичного менеджменту та концепції, що розкривають її зміст. 

Вимоги до знань та вмінь. Як результат вивчення дисципліни 

студент повинен: знати основні положення та представників 

основних шкіл класичної та сучасної загальної теорії менеджменту; 

розкрити зміст поняття політичного менеджменту та вміти вказати 

підстави розрізнення видів останнього; розуміти специфіку 

державного менеджменту; засвоїти поняття аналізу політики; 

аналізувати труднощі і проблеми менеджменту державного 

адміністрування.                              

Семестр: 3 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

Круглов К.О. 

3 
Психологічний 

практикум 

Мета: формування знань, умінь і навичок, які є основою для 

підготовки фахівців у галузі HR-менеджменту. 

Знати: систему психологічних знань, основні напрями 

зарубіжної психології, методи психологічного дослідження 

- пізнавальну та емоційно-вольову сфери психіки (відчуття, 

сприймання, пам’ять, уявлення, мислення, мова та мовлення, 

уява, увага, воля, емоції) 

- особистість та структуру особистості; самосвідомість, 

спрямованість, характер, здібності, темперамент 

- діяльність, її структуру та формування; поняття провідного виду 

діяльності, гру, учбову діяльність та працю як провідні види 

діяльності; спілкування, співвідношення понять «діяльність», 

«спілкування», «поведінка» 

Вміти: 

- орієнтуватися в системі психологічних знань, визначати в ній 

Семестр: 3 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

Канд.пед.н., 

доцент 

Виноградова В.Є. 

 



місце окремих психічних явищ 

- працювати з літературними джерелами з психології: здійснювати 

інформаційний пошук, складати бібліографію, аналізувати 

теоретичний матеріал і здійснювати його узагальнення, 

формулювати висновки 

- добирати адекватні методи та конкретні методики 

психологічного дослідження для вивчення окремих психічних 

явищ, представляти та аналізувати їх, формулювати висновки 

- вербалізувати свої знання та використовувати їх на практиці 

4 
Управління 

зайнятістю 

Метою дисципліни є оволодіння знаннями з теоретичних і 

нормативно-правових засад функціонування ринку праці і 

управління зайнятістю; формування навичок аналізувати ситуацію, 

визначати тенденції на ринку праці для формулювання висновків, 

рекомендацій щодо забезпечення ефективної зайнятості.  

Предметом дисципліни є процеси управління зайнятістю населення.  

Завданнями дисципліни є набуття слухачами навичок: 

1) виявляти і використовувати механізм функціонування ринку 

праці; 

2) виявляти і оцінювати вплив факторів на кон’юнктуру ринку 

праці; 

3) оперувати нормами законодавства з питань ринку праці та 

зайнятості; 

виконувати розрахунки основних показників функціонування ринку 

праці. 

Семестр: 4 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

Канд.екон.н., 

доцент Хоменко 

І.Б. 

 

5 Кадровий аудит 

 Розглянуто види і методи кадрового аудиту компанії. Аналіз 

трудового законодавства. Стан кадрового обліку компанії. Соціальні 

виплати. Ведення військового обліку.  

Структура штату організації. її відповідність необхідним нормам, а 

також коректність оформлення всіх документів, що регулюють 

взаємовідносини роботодавця і співробітників. 

Семестр: 5 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

К.е.н., доцент 

Кудлай В.С. 

6 
Кадрове 

діловодство 

У навчальній дисципліні «Кадрове діловодство» висвітлено питання 

організації діловодства, основний акцент зроблено на особову справу 

працівника; набуття студентами навичок підготовки та оформлення 

кадрової документації; роботи з різними документами. Розглянуто 

діяльність, яка передбачає створення та організацію роботи з 

документами особового складу з питань оформлення прийняття, 

Семестр: 5 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

Канд. психол.н., 

доцент Шкурко 

Я.І. 



переведення, звільнення, обліку, атестації, навчання, підвищення 

кваліфікації, стажування, заохочення, нагородження, пенсійного 

забезпечення працівників.  

7 
Основи 

підприємницької 

діяльності 

Мета вивчення дисципліни: отримання студентами базових знань із 

питань організації і функціонування підприємницької діяльності, 

менеджменту і біржової справи – складових основ підприємництва в 

умовах ринкових економічних відносин. 

Предметом вивчення курсу є підприємницька діяльність фірми, 

підприємства, організації. Це вивчення комплексної системи 

підприємницької діяльності і способів досягнення успіхів у 

підприємництві як альтернатива «тінізації» економіки і збереження 

інтелектуального потенціалу. 

 2. Предумови для вивчення дисципліни. Вивчення курсу  

базується на вивченні таких дисциплін як «Правознавство», 

«Статистика», «Макро- мікроекноміка», «Економіка підприємства та 

фінанси», «Менеджмент» 

3. Результати і критерії оцінювання 
РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства 
РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

РН7 Виявляти навички організаційного проектування. 

РН11 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації проектування та 

удосконалення діючої ОСУ – відповідно до обраних стратегій 

діяльності підприємства 

Семестр: 4 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

Канд.екон.н., 

доцент Хоменко 

І.Б. 

8 
Публічне 

управління 

Мета та завдання навчальної дисципліни є опанування студентами 

теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та 

набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, 

принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами 

публічної сфери; набуття вмінь та формування компетентностей, 

необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень 

керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, в тому 

числі для органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Компетентності та програмні результати навчання за 

дисципліною  

Семестр: 5 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

Доцент Круглов 

К.О. 



В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: • підготувати 

нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), 

пропозиції, рекомендації (проекти) для суб'єкта публічного 

адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань та 

етапів управлінських рішень на основі результатів системного 

аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану 

розвитку сфери управління (об'єкта управління), застосовуючи 

методики визначення певних показників; • визначати технологію 

управління суб'єктом публічної сфери, що є раціональною за 

ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що 

використовуються, з урахуванням особливостей цього суб'єкта; 

виробити процедури та основний зміст кожного етапу вироблення та 

впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, 

виконавців і вартості; • уживати заходи із упровадження сучасних 

форм і методів діяльності суб'єкта публічної сфери, його 

структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та 

організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських 

технологій; • застосовувати методи та критерії оцінювання 

результативності та ефективності публічного адміністрування в 

умовах соціально-економічних змін. 

9 
Управління 

проектами 

Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців належних 

практичних умінь і навичок застосування універсального 

інструментарію розробки та реалізації універсальних проектів для 

досягнення ефективного функціонування й розвитку підприємств. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечення 

науковометодичного підґрунтя опанування студентами основних 

інструментів управління проектами в організаціях. Результатом 

вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців належної 

компетентності з ефективного управління проектами й програмами в 

організаціях. 

Семестр: 5 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

К.е.н., доцент 

Никифорчин М.Д. 

Блок фахова підготовка 

10 
Онтопсихологічний 

підхід в управлінні 

персоналом 

Метою курсу є вивчення онтопсихологічного підходу в управлінні 

персоналом. 

Завдання курсу : ознайомлення з онтопсихологічними критеріями підбору 

та управління персоналом. 

Зміст дисципліни: Тема 1. Онтопсихологічний підхід у підборі персоналу. 

Семестр: 5 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

екзамен 

Канд.екон.н., 

доцент Бабіна О.В. 

 



Тема 2. Онтопсихологічний підхід в управлінні персоналом.  

11 
Психологія 

особистості 

Навчальна дисципліна «Психологія особистості» розкриває 

різноманітні наукові підходи, концепції і принципи вивчення 

особистості, які значною мірою поглиблюють розуміння природи 

особистості, її поведінки, що були розглянуті в курсі “Загальна 

психологія”.  

Мета дисципліни полягає у висвітленні психологічного змісту, 

маханізмів та умов становлення і розвитку особистості.  

Завдання дисципліни: ·  

- аналіз змісту основних теоретичних концепцій щодо сутності 

і структури особистості;  

- виявлення умов становлення, функціонування і розвитку 

особистості відповідно до різноманітних теорій особистості;  

- висвітлення можливостей застосування набутих знань у 

наданні психологічної допомоги особистості, складанні програм 

саморозвитку тощо.  

У результаті засвоєння дисципліни слухачі повинні знати: ·  

- основні психологічні підходи до визначення сутності 

особистості;  

- закономірності функціонування, становлення і розвитку 

особистості;  

- умови застосування на практиці психологічних знань про 

особистість для визначення особливостей особистості та 

прогнозування її розвитку;  

уміти:   

- інтегрувати здобуті знання з метою кращого розуміння усієї 

складності особистості;  

застосовувати адекватні до проблем особистості психологічні 

знання з метою пояснення і прогнозування розвитку особистості, 

виявлення особистих проблем та можливих їх причин, вибору 

адекватних методів саморозвитку й самовдосконалення тощо. 

Семестр: 5 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

Екзамен 

Канд.пед.н., 

доцент 

Виноградова В.Є. 

 

12 

Основи 

іміджмейкінгу та 

побудова власного 

іміджу 

Метою курсу є: 
Надати загальне уявлення про сутність  іміджмейкінгу/побудови 

власного іміджу, як основного показника надійності та позитивної 

репутації в очах громадськості.  

У результаті вивчення курсу студенти будут знати: 

Семестр: 6 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

Екзамен 

Док.пед.н., 

професор      

Іванова Т.В. 

 



 сутність понять «імідж», «іміджелогія», «іміджмейкінг», 

«власний імідж» 

 історії успіху лідерів світу, політиків, бізнесменів, які 

побудували свою кар'єру завдяки створенню позитивному 

іміджа 

 закони та закономірності у побудові іміджу персони 

 види та ролі створення власного іміджу  

 функції, критерії, та показники сформованості власного 

іміджу 

 моделі та алгоритми побудови особистісного іміджу   

 технології та методи створення персонального іміджу 

 PR-заходи, перфоманси та акції, які спрямовані на розвиток та 

підвищення іміджу особистості   

У результаті вивчення курсу студенти будут вміти: 

 складати персональну імідж-карту  

 вибудувати інтегровану модель іміджу особистості/керівника 

 застосовувати адекватні технології та методи 

створення/розвитку/підвищення іміджу особистості  

 відкориговувати зовнішній імідж керівника у випадку 

антиреклами, чорного PR, та інформаційних війн 

 професійно висвітлювати діяльність публічної особи за 

допомогою інтерв'ю, брифінгів та інших засобів ЗМІ 

 створювати систему PR-заходів, ньюсмейкерства з розвитку 

іміджу та впізнаваності особистості 

 органзізовувати та проводити PR-кампанію з метою 

розвитку/підвищенню іміджу особистості 

 планувати та здійснювати акції по виходу персони з кризи та 

встановлювати (оновлювати) його іміджеву репутацію. 

13 Тайм-менеджмент 

У навчальній дисципліні докладно розкривається предмет, об’єкт, 

мета, завдання, зміст, функції «Тайм-менеджменту», як навчальної 

дисципліни. Аналіз визначень тайм-менеджменту. Етапи розвитку 

тайм-менеджменту. Аналіз витрат часу в системі тайм-менеджменту. 

Планування часу. Підвищення ефективності використання часу. 

Семестр: 6 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

Екзамен 

Канд. психол.н., 

доцент Шкурко 

Я.І. 

14 
Бізнес-планування 

в сучасному бізнесі 

 
Мета навчальної дисципліни - є набуття студентами теоретичних 

знань з бізнес-планування і практичних навичок складання бізнес 

Семестр: 7 

Заг. кіл-ть год.: 180 

К.е.н., доцент 

Гавриленко Т.В. 



планів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Бізнес-планування» є: 

- формування навичок комплексного підходу до організації власного 

бізнесу; - необхідність і доцільність використання бізнес-планів для 

сучасного здійснення власного бізнесу; - ознайомлення студентів з 

механізмом розробки бізнес-планів; - формування у студентів 

творчого підходу до розробки окремих складових бізнес-плану. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є засоби і методи 

бізнес-планування підприємства, механізм складання планів на 

підприємствах різних форм власності 

2. Передумови для вивчення дисципліни..  
Оскільки дисципліна «Бізнес-планування» ґрунтується на наукових 

принципах економічної теорії, знаннях економіки підприємницької 

діяльності, соціології праці, то викладання його доцільно на після 

оволодіння курсами мікро- макроекономіка, економіка підприємства, 

менеджмент. 

3. Результати і критерії оцінювання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

набути таких компетентностей: 

Знання основних економічних законів; законодавчо-правової бази, 

що регулює господарчу діяльність;  науково-теоретичних  основ  

процесу складання бізнес-планів господарчої діяльності; основних 

планових показників та порядку їх визначення. 

Уміння: формулювання мети та завдання бізнес-планування 

господарчої діяльності; користування методикою складання бізнес-

планів, проведення оцінки ефективності планів; управляти процесом 

формування оцінки планових показників діяльності суб'єкта 

господарювання; обґрунтовувати доцільність встановлення планових 

показників діяльності суб'єкта господарювання; володіти навичками 

організації планування процесу господарювання та методами 

розробки бізнес-планів розвитку підприємницької діяльності; 

користування основами організації та ведення підприємницької 

діяльності, як складової національної економіки України 

Комунікації: здатність організовувати бізнес-процеси; здатність 

отримувати, накопичувати, систематизовувати та використовувати 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 



інформацію; здатність створювати колектив для впровадження 

бізнес-ідей; здатність координувати роботу у колективі. 

Автономність і відповідальність: здатність прийняття самостійних 

рішень; відповідальність за прийняті рішення; здатність до 

оволодіння новими знаннями, прийомами та методами ведення 

бізнесу. 

15 
Комунікативний 

менеджмент 

Метою курсу є: 
є ознайомлення студентів з сутністю та функціями комунікативного 

менеджменту, як основного засобу ефективної роботи організації, 

побудови команди працівників, а також  формування практичних 

навичок ефективної̈ комунікації̈ та ведення ділових переговорів в 

умовах глобалізації̈ та трансформації̈ соціально-економічних систем.  

У результаті вивчення курсу студенти будут знати: 

 сутність та структуру понять «комунікація», «спілкування», 

«комунікативний менеджмент», «інформаційна культура» 

тощо 

 принципи налагодження комунікації та їх функціонування та 

ефективність 

 мета-програми, паттерни та рапорти щодо встановлення 

процесу комунікації 

 етапи та стилі ділового спілкування 

 діагностичні методи та тести щодо розпізнання типу 

співрозмовника 

 технології ефективної взаємодії для кожного етапу 

спілкування 

 комунікативні методи управління, мотивації, переконання 

співрозмовника 

 маніпулятивні прийоми та технології, які застосовуються під 

час комунікацій з метою впливу на співрозмовника 

 принципи та правила проведення ділових переговорів та 

дебатів 

 комунікативні прийоми впливу під час публічних виступів 

 принципи та правила ведення комунікацій під час конфліктів 

 знати правила та принципи побудови інформаційної 

культури в організації 

Семестр: 7 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

Док.пед.н., 

професор      

Іванова Т.В. 

 



У результаті вивчення курсу студенти будут вміти: 

 проводити експрес-діагностику типу співрозмовника з метою 

підібрати для нього його індивідуальний рапорт та стиль 

спілкування 

 застосувати прийоми та технології на етапі формування 

першого враження та знайомства, введення у курс проблеми, 

тактики переконання та презентації своєї точки зору, вміння 

коректно завершувати комунікацію 

 розвивати у себе такі комунікативні якості, як: емпатія, 

толерантність, вміння слухати, бути конгруентним, тощо 

 розпізнавати маніпулятивні прийоми, які застосовуються під 

час комунікації та вміння їм протистояти 

 вміти застосовувати техніки самовладання, володіння собою 

та ситуацією, антистресові прийоми під час конфліктів, або 

складних переговорів 

 вміти проводити ефективні дебати та брати участь у спорах і 

суперечках 

 вміти виступати публічно та переконливо доносити свою 

точку зору 

 вміти будувати та розвивати інформаційну культуру та 

управління комунікаційними потоками в організації 

16 

Кінетико-

проксемічний, 

фізіогномічний 

аналіз 

В межах курсу студенти розглянуть фізіогноміку та кінетико-

проксемічний аналіз. Суть курсу полягатиме в вивченні впливу при 

використанні зазначених інструментів на якість комунікацій та 

результат від них. 

Новизна даного курсу для студентів та місце у вітчизняній науці 

полягає у сфері його використання:  

1) як інструменту самопізнання та саморозвитку, 

2) як інструменту побудови якісної комунікації між людьми, яка 

дозволить підвищити ефективність бізнесу, покращить соціальний 

аспект комунікацій. 

3) для професійного використання психотерапевтами та 

спецслужбами. 

Семестр: 7 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

екзамен 

Доцент Іоффе М.В. 

 

17 
Інноваційний 

менеджмент 

Головною метою викладання дисципліни «Інноваційний 

менеджмент» є оволодіння теоретичними знаннями з питань 

Семестр: 7 

Заг. кіл-ть год.: 180 

К.е.н., доцент 

Никифорчин М.Д. 



організації та управління інноваційною діяльністю підприємства, а 

також інструментарієм, методикою розроблення інноваційних 

стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і 

навичок щодо методів оцінки інноваційних проектів. 

Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: розуміння сутності процесу 

розвитку інноваційної діяльності суб’єктів господарювання та 

механізму управління інноваціями; здатність розробляти стратегічні 

напрями формування інноваційної моделі розвитку організації, 

здатність формувати та оцінювати показники господарсько-

виробничої діяльності підприємства, що займається інноваційною 

діяльністю, з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища; здатність аналізувати і розраховувати основні 

економічні показники інноваційної діяльності підприємства; 

здатність формувати систему стратегічного управління інноваційним 

розвитком підприємства. 

Результати навчання.  застосовувати знання та уміння щодо 

використання інструментальних засобів в управлінні інноваціями;  

визначати стратегічні та тактичні цілі інноваційної діяльності та 

розробляти комплекс заходів щодо їх досягнення;  адаптовувати 

стратегію підприємства до змін умов зовнішнього середовища;  

визначати масштаби та причини відхилень фактичних показників 

результативності інноваційної діяльності від планових;  

використовувати сучасних інформаційних технологій в управлінні 

інноваційною діяльністю;  управляти інноваційним проектом. 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

екзамен 

18 Трудове право 

Курс «Трудове право» як самостійна правова дисципліна, регулює 

суспільні відносини, що виникають у процесі застосування людиною 

своїх здібностей при виконанні певної трудової діяльності. 

Особливого значення вивчення трудового права набуває у зв’язку із 

змінами, що відбулися у трудових правовідносинах, закріпленням в 

Конституції України світових та європейських стандартів відносно 

врегулювання взаємовідносин у галузі праці. Це, зокрема, відносини 

щодо участі працівників в управлінні підприємствами, установами, 

організаціями; відносини професійних спілок з державними 

органами, власниками (або уповноваженими ними органами чи 

Семестр: 7 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

К.ю.н., доцент 

Васильчук С.С. 



фізичними особами) підприємств, установ, організацій, щодо 

організації праці, встановлення та застосування її умов; відносини 

щодо працевлаштування, тобто створення системи організаційно-

правових заходів, спрямованих на забезпечення громадян роботою, 

системи соціальної допомоги, що надається державними органами 

певній категорії громадян; відносини, що виникають у процесі 

організації професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

працівників безпосередньо на виробництві; відносини з нагляду і 

контролю за додержанням законодавства про працю, процесуальні 

відносини, що виникають у процесі застосування матеріальних норм 

трудового права. 

ЗНАТИ: 
 предмет та основні поняття трудових взаємовідносин; 

 основні поняття, категорії та інститути трудового права; 

 основні види набору персоналу в умовах ринкової економіки; 

 принципи і основні критерії прийому, перебування та 

звільнення з державної служби; 

 основні принципи і вимоги щодо управління робочим часом 

та часом відпочинку на підприємствах, в установах, 

організаціях; 

 основні тенденції підготовки, розвитку і атестації персоналу; 

 основні положення трудового законодавства та міжнародно-

правові акти про працю; 

 критерії та умови застосування санкцій юридичної 

відповідальності в умовах роботи з працівниками; 

 особливості і порядок оформлення документів працівників в 

установах, організаціях, на підприємствах; 

 різновиди, розподіл посад і посадових повноважень; 

 основи забезпечення зайнятості населення; 

 порядок укладання локальних актів та актів індивідуального 

характеру; 

 круг суспільних відносин, які входять в сферу регулювання 

трудового права. 

ВМІТИ: 
- відрізняти відносини, які регулюються іншими галузями права і 

дати правову оцінку цьому розділенню; 



- ухвалювати юридично грамотні і обґрунтовані рішення по 

реалізації норм трудового права в практичній діяльності; 

- застосовувати чинне законодавство при вирішенні проблем 

регулювання кадрових відносин в організаціях, установах, на 

підприємствах; 

- складати основні види документів з організації трудових відносин; 

- надати усне і письмове роз’яснення (консультаційні) про зміст 

трудових правовідносин, які застосовуються в галузі трудового 

права; 

- дати характеристику порушень трудових правовідносин, за які 

настає матеріальна відповідальність; дати характеристику порушень 

трудових правовідносин, за які настає адміністративна 

відповідальність; дати визначення та умови, за якими настає 

кримінальна відповідальність за скоєння посадових злочинів; 

- знати і правильно застосовувати норми трудового права, згідно 

вимог нормативних документів, заповнювати документи по 

персоналу. 

19 
Антикризовий 

менеджмент 

Метою навчальної дисципліни «Антикризовий менеджмент» є 

формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань і 

практичних навичок з формування та реалізації заходів 

антикризового управління. 

Завдання вивчення дисципліни полягають у тому, щоб ознайомити 

студентів із головними методологічними та методичними питаннями 

антикризового менеджменту, світовим досвідом та сучасним станом 

антикризового управління в Україні. 

Необхідну навчальну базу перед вивченням дисципліни 

«Антикризовий менеджмент» створюють дисципліни гуманітарного 

циклу, а також дисципліни: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», 

«Економіка підприємства та фінанси» 

Найменування та опис компетенцій, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: здатність самостійно обґрунтовувати 

комплекс заходів щодо усунення кризових явищ, комплексної 

трансформації організації та створення системи забезпечення 

динаміки розвитку 

Результати навчання: ідентифікувати проблеми в організації, 

симптоми, фактори та причини настання кризових явищ, розробляти 

Семестр: 7 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

К.е.н., доцент 

Никифорчин М.Д. 



комплексний план антикризових заходів, обґрунтовувати методи 

вирішення проблем. Знання типології та симптоматики кризових 

ситуацій у різних функціональних сферах діяльності організації. 

Навички до розробки антикризової програми розвитку організації. 

20 
Онтопсихологічний 

практикум 

Мета курсу: ознайомити студентів з практичним застосуванням 

онтопсихологічних інструментів. 

Завдання курсу: продемонструвати студентам можливості та особливості 

практичного застосування кожного з онтопсихологічних інструментів 

(інструментів аналізу та втручання). На практиці ознайомити студентів з 

методологічними й технічними аспектами використання кожного 

інструменту.  

Після закінчення курсу студенти повинні 

- набути практичних навичок, що полягають в умінні аналізувати процес 

застосування кожного з онтопсихологічних інструментів і психологічні 

зміни, що відбуваються в його результаті; 

- вміти співвідносити теоретичні знання з матеріалом, аналізованим 

практиці.  

Семестр: 8 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

екзамен 

Канд.екон.н., 

доцент Бабіна О.В. 

 

21 
Друга іноземна 

мова (італійська) 

Мета: Формування у студентів необхідної комунікативної 

компетентності у другій іноземній мові у сферах ситуативного 

спілкування в усній та письмовій формах, а саме формування 

навичок техніки читання, правильної вимови, побудови 

висловлювань другою мовою; формування словникового запасу, що 

включає в себе загальновживану лексику другої мови; розвиток 

вмінь монологічного та діалогічного мовлення, читання, письма та 

аудіювання. Завдання: набуття навичок практичного володіння 

іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі 

тематики, зумовленої професійними потребами; одержання новітньої 

фахової інформації через іноземні джерела; користування усним 

монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, 

суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; 

переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного 

характеру; реферування та анотування суспільно-політичної та 

загальноекономічної літератури рідною та іноземною мовами. 

Семестр: 8 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

екзамен 

 

22 
Стаффінг та 

рекрутинг  

Рекрутмент як професія. KPI для рекрутера:  кількісні, якісні 

показники; інструменти аналітики роботи рекрутера; основні HR 

метрики, які використовуються у рекрутменті; приклад 

використання KPI в рекрутинговій компанії; вартість помилки 

Семестр: 8 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

Канд. психол.н., 

доцент Шкурко 

Я.І. 



рекрутера. Стаффінг. Методи пошуку кандидатів. Стратегія 

рекрутменту та його етапи. Переговори з кандидатом. Огляд ринку 

праці. Збільшення ефективності залучення кандидатів через 

репутацію роботодавця. 

залік 

23 Психологія іміджу 

Метою навчальної дисципліни є дослідження  в області психології 

зовнішності та іміджу, формування у студентів умінь аналізувати 

процеси, механізми та чинники зовнішності та іміджу та навчання 

основним методам, що дозволяє створювати і застосовувати 

соціально-психологічні технології корекції психологічних проблем 

зовнішності і формування іміджу. 

Завдання навчальної дисципліни 

Розкрити зміст теоретичних основ психології зовнішності та іміджу, 

результатів класичних і сучасних досліджень, практичних методів і 

технологій, необхідних для аналізу соціально-психологічних 

закономірностей спілкування і взаємодії людей. 

У змісті лекційних занять розкривається специфіка процесів 

сприйняття, самосприйняття, самопрезентації, самоподачі, 

міжособистісної атракції. Докладно розглядаються 

психологічні проблеми особистості, пов'язані із зовнішністю і 

методи дослідження і вивчення психологічних проблем зовнішності. 

У програмі приділено увагу характеристиці різних видів іміджу 

(груповий, персональний, корпоративний, предметний) і 

технологіями формування іміджу. 

Семестр: 8 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

Канд.екон.н., 

доцент Хоменко 

І.Б. 

 

24 
Онтопсихологія і 

педагогіка 

Метою курсу є систематизований виклад теоретичних і практичних основ 

онтопсихологічної педагогіки. 

Завдання курсу:  

- формування загального уявлення про закономірності розвитку дитини; 

- вивчення принципів автентичного педагогічного впливу дорослого на 

дитину; 

- ознайомлення з особливостями консультування у випадку з 

проблемами у дітей. 

Зміст курсу: Тема 1. Введення в онтопсихологічну педагогіку. Тема 2. 

Принципи онтопсихологічної педагогіки. Тема 3. Телеологія 

онтопсихологічної педагогіки. Тема 4. Педагогіка креативності.  

Семестр: 8 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

Форма контролю: 

залік 

Канд.екон.н., 

доцент Бабіна О.В. 

 

25 
Організація праці 

менеджера 

У навчальній дисципліні «Організація праці менеджера» розглянуто 

управлінську діяльність як специфічну складову суспільного 

виробництва, сім ключових елементів у структурі трудової 

Семестр: 8 

Заг. кіл-ть год.: 180 

Кредити: 6 

К.е.н., доцент 

Кудлай В.С. 



діяльності. Сутність, зміст та напрямки наукової організації праці. 

Планування роботи менеджера. Облік та аналіз робочого часу. 

Наводяться багато прикладів документального забезпечення праці 

менеджерів.  

Форма контролю: 

залік 

 

 

 

 

 

 


