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ІІ Загальна характеристика 

 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обмеження 

щодо форм 

навчання 

- 

Освітня 

кваліфікація  

Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор  

Професійна(і) 

кваліфікація(ї)  

(тільки для 

регульованих 

професій) 

-  

Кваліфікація в 

дипломі 

Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор 

Опис 

предметної 

області 

Метою програми є надання студентам системних знань з 

теорії та практики управління  з акцентом на критичному 

мисленні та практичних навичках з менеджменту, розвиток 

професійних компетентностей, необхідних для управління 

підприємствами (установами, організаціями).    

Дисципліни загальної підготовки формують світоглядні, 

психолого-педагогічні та соціально-комунікативні компетенції 

випускників. Дисципліни професійної підготовки забезпечують 

фундаменталізацію теоретичних знань, формують 

загальноуправлінські компетенції, забезпечують здобуття 



практичних умінь і навичок за спеціальністю і формують 

професійні компетенції. Обов’язковим є вивчення другої 

іноземної мови. 

Бакалавр з менеджменту на первинних посадах самостійно 

виконує переважно стереотипні, частково діагностичні завдання, 

за усталеними алгоритмами робить управлінсько-економічні 

розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну ін-

формацію як для виконання закріплених за ним посадових 

обов'язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він 

працює. Бакалавр з менеджменту підготовлений виконувати 

функції: управлінську, планово-прогностичну, організаційну, 

контрольно-аналітичну, мотиваційну. 

Фокус 

програми: 

загальна/спеціа

льна 

Спеціалізація: Менеджмент туристичної індустрії/Менеджмент 

готельно-ресторанного бізнесу/Регіональне управління 

Орієнтація 

програми 

Академічна та професійна орієнтація 

Академічні 

права 

випускників 

Можливість навчатися за програмою другого рівня вищої освіти 

(ОС Магістр) за цією галуззю знань або суміжною 

Працевлашту-

вання 

випускників 

(для 

регульованих 

професій - 

обов’язково) 

Випускники можуть працювати на керівних посадах 

виробничих підрозділів підприємств (організацій, установ) усіх 

форм власності (готельно-ресторанні комплекси, побутове 

обслуговування, туристична індустрія, муніципальні структури 

управління); менеджерами з питань комерційної діяльності і 

управління; науково-дослідницьких і проектно-конструкторських 

організаціях; посередницьких підприємствах, у т.ч. сфери 

логістики; фінансово-кредитних установах. 

 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти. Тип диплому. 

Обсяг освітньої програми бакалавра становить 240 кредитів ЄКТС.  

Цикл загальної підготовки складає 25%; цикл професійної підготовки – 75%. 

Нормативна частина – 75%; варіативна частина – 25%. 

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти 

повинні мати повну загальну середню освіту або освітній ступінь молодшого 

бакалавра та здібності до оволодіння знаннями, уміннями й навичками в галузі 

природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. 

Тип диплому: одиничний ступінь. 

 

 

ІV Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 



проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та 

методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов 

Загальні компетентності 1. Здатність діяти громадянськи свідомо 

на основі загальнолюдських ціннісних 

орієнтирів, вміти застосовувати основні 

принципи функціонування сучасного 

суспільства сталого розвитку та його 

соціальних інститутів в умовах ринкових 

відносин, дотримуватися основ безпеки 

професійної діяльності та здорового 

способу життя (КЗ-1). 

2. Здатність до збору, обробки, 

збереження, продукування, передачі й 

аналізу професійно важливої інформації з 

різних джерел (КЗ-2). 

3. Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію; працювати в 

команді з дотриманням етичних норм та 

цінностей мультикультурного 

суспільства; спілкуватися рідною та 

іноземною мовами усно та письмово (КЗ-

3). 

4. Здатність розвивати вміння вчитися 

упродовж життя з високим ступенем 

автономії, розробляти власну траєкторію 

саморозвитку (КЗ-4). 

5. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення, у тому числі у професійній 

діяльності (КЗ-5). 

6. Здатність орієнтуватися у правовому 

середовищі, користуватися правами і 

свободами людини і громадянина, 

оцінювати правові механізми 

забезпечення господарської діяльності 

(КЗ-6). 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 

1. Критичне осмислення основних 

теорій, принципів, методів і категорій 

менеджменту(КП-1).  

2. Розв’язання складних 

непередбачуваних завдань і проблем у 

спеціалізованих сферах управлінської 



діяльності, що передбачає збирання та 

інтерпретацію інформації , вибір методів 

та інструментальних засобів, 

застосування інноваційних підходів (КП-

2).  

3. Уміння ініціювати та формулювати на 

практиці нові управлінські ідеї, 

обґрунтовувати мету і завдання, 

необхідні ресурси для їх реалізації (КП-

3). 

4. Уміння використовувати проектний 

підхід до управління: формулювати мету, 

завдання, обґрунтовувати ресурсне 

забезпечення проекту,  обмеження по 

ризикам (КП-4). 

5. Глибокі знання щодо створення 

організації, прогнозування та планування 

цілей її діяльності, формування систем 

контролю діяльності організації та 

мотивації персоналу (КП-5). 

6. Здатність до аналізу і синтезу 

соціально значущих управлінських 

проблем і процесів, використовувати 

історичний досвід у вирішенні 

актуальних завдань розвитку організації 

(КП-6). 

7. Володіти спеціальними знаннями з 

точки зору реалізації адміністративних, 

інформаційно-аналітичних, 

підприємницьких, маркетингово-

логістичних функцій управління (КП-7). 

8. Мати системні знання принаймні з 

однієї спеціалізованої тематичної області 

(готельно-ресторанний бізнес, 

туристична індустрія, регіональне 

управління) (КП-8). 

9. Володіти сучасним рівнем 

інформаційної та комп’ютерної 

культури, мати практичні навички 

роботи на сучасній комп’ютерній техніці 

(КП-9). 

10. Уміння будувати комунікаційну 

мережу для обміну інформацією та 

налагодження зворотного зв’язку в 

мікро- та макросередовищі організації 



(КП-10). 

11. Здатність здійснювати комунікаційну 

діяльність, у тому числі в міжнародному 

середовищі, а також уміння працювати у 

колективі та команді (КП-11). 

12. Уміння критично оцінювати явища, 

ситуації спираючись на отриманні 

знання, а також організовувати процес 

виконання завдань у відповідності до 

принципів «точно встрок» (КП-12).   
 

 

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

1. Визначені ОПП кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання, 

що визначають нормативний зміст підготовки: 

- Світоглядні знання про загальнолюдські ціннісні орієнтири, буття людини, 

найістотніші взаємовідносини з природою, суспільством і духовним життям, про 

суспільно-історичну природу релігії, про сутність соціально-політичних процесів, 

що відбувались у минулому й відбуваються в сучасній Україні, усвідомлення 

сутності соціального життя та соціальної структури суспільства (РН-1). 

- Знання основ безпеки професійної діяльності та здорового способу життя (РН-2). 

- Вміння збирати обробляти, зберігати, продукувати, передавати й аналізувати 

професійно важливу інформацію з різних джерел (РН-3). 

- Знання з культурології, етики й естетики, уявлення про форми, види культури й 

механізми соціокультурної регуляції життєдіяльності суспільства, форми логічного 

мислення; набуття вмінь та навичок етичного, естетичного та 

загальнокультурологічного аналізу (РН-4). 

- Навички комунікації рідною та іноземними мовами в усній і письмовій формах у 

сферах професійного та ситуативного спілкування (РН-5). 

- Знання закономірностей психічної діяльності особистості та усвідомлення 

потреби в особистісному розвитку; вміння будувати позитивні стосунки з оточенням 

і досягати індивідуальних цілей у процесі навчання (РН-6). 

- Вміння приймати обґрунтовані рішення у суспільній та професійній діяльності 

(РН-7). 

- Знання основ теорії держави і права, основних прав і свобод людини, методів 

правового регулювання економіки (РН-8). 

- Ґрунтовні знання про економічну систему суспільства, закони її функціонування і 

розвитку, історичний розвиток господарств та економічної думки країн 

Європейської цивілізації, розуміння генезису та закономірностей функціонування 

економічних систем та систем управління (РН-9). 

- Знання закономірностей та тенденцій розвитку національної, регіональної та 

глобальної економіки, інтеграційних процесів, особливостей їх впливу на 

економічну діяльність підприємства, у тому числі міжнародну (РН-10). 



- Знання основних завдань та змісту підготовки фахівців з менеджменту, мети 

освіти та професійної підготовки, основних вимог до фахівця з управління та 

адміністрування (РН-11). 

- Вміння пошуку інформації в спеціалізованій літературі,  використовуючи 

різноманітні  ресурси (журнали, монографії, бази даних, on-line ресурси), успішне і 

систематичне використання різноманітних методів наукового дослідження (РН-12). 

- Теоретичні знання і практичні навички використання математичного апарату, 

методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів впливу на економічні 

процеси, математичної статистики для планування, організації та управління 

виробництвом, оцінювання якості продукції, системного аналізу управлінських 

структур та систем технології (РН-13). 

- Вміння проводити системне дослідження діяльності організації (РН-14). 

- Знання щодо можливих варіантів позиціонування товару/послуги підприємства 

на внутрішньому та міжнародних ринках (РН-15). 

- Вміння добирати необхідну інформацію й виконувати планові розрахунки з 

операцій, розрахунки з економіко-управлінських операцій (РН-16). 

- Навички складання статистичної звітності про економічну діяльність 

підприємства та підрозділу, у т.ч. міжнародну (РН-17). 

- Вміння використовувати інструменти аналізу макро- і мікросередовища, 

здійснення моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства 

(РН-18). 

- Вміння забезпечити реалізацію принципів виробничого, операційного, 

комунікаційного, стратегічного та адміністративного менеджменту у практиці 

діяльності підприємств і установ (РН-19). 

- Знання щодо використання різних джерел інформації з метою формування 

інформаційного забезпечення менеджменту  діяльності підприємства (РН-20). 

- Вміння організовувати і контролювати виконання виробничої програми 

організацій і установ готельно-ресторанного бізнесу, туристичної індустрії, 

муніципального управління; уміння організовувати ресурсне забезпечення 

виробничих процесів у цих установах, а також здатність координувати та 

регулювати взаємовідносини з контактними аудиторіями (РН-21). 

- Здатність організовувати роботу зі збирання, систематизації й вивчення 

статистичної інформації, що характеризує показники виробничо-господарської 

діяльності підприємства та його підрозділів, а також підприємств на світових ринках 

(РН-22). 

- Знання щодо організації документообігу організацій і установ готельно-

ресторанного бізнесу, туристичної індустрії, муніципального управління (РН-23). 

- Навички забезпечувати інформаційну підтримку прийняття стратегічних рішень 

щодо селекції потенційних  партнерів у сфері менеджменту організацій (РН-24). 

- Вміння збирати і систематизувати інформацію про стан виконання планових 

завдань з діяльності по структурних підрозділах підприємств і установ в цілому (РН-

25). 

- Вміння здійснювати оформлення фінансово-розрахункових і банківських 

операцій (РН-26). 



- Вміння складати плани виробництва, графіків виробничо-операційного процесу, 

фінансових кошторисів (РН-27). 

- Здатність відстежувати, уточнювати, комбінувати, розраховувати основні 

показники діяльності підприємства (підрозділу) (РН-28). 

- Здатність забезпечувати інформаційну, організаційну підтримку прийняття 

управлінських рішень (РН-29). 

- Навички  щодо створення організації, прогнозування та планування цілей її 

діяльності, формування систем контролю діяльності організації та мотивації 

персоналу (РН-30). 

- Здатність знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формувати бізнес-

ідею, а також здійснювати генерацію нових ідей щодо розробки системи послуг 

ринкової новизни, використовуючи інноваційні технології (РН-31). 

- Здатність здійснювати маркетингово-логістичні дослідження для розробки та 

реалізації маркетингової (логістичної) політики, організації та контролю роботи 

підприємства на ринку (РН-32). 

 

2. Стиль та методика навчання 

А) Підходи до викладання та навчання. 

Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, 

семінарських (практичних) та лабораторних занять з самостійною роботою 

студента. Практична підготовка передбачає проходження чотирьох видів 

виробничої практики – вступу до фаху, ознайомчої, економічної, комплексної з 

фаху. 

 

Б) Система оцінювання. 

Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані 

заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту курсових робіт 

та звітів з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі 

виконання модульних контрольних робіт; підготовки та захисту проектів, 

презентацій, реферативних досліджень; здійснення кейс-стаді. Протягом всього 

періоду навчання студенти виконують та захищають курсові роботи. 

 

3. Рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик. Розподіл змісту 

освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за циклами 

підготовки. 

 

Обсяг освітньої складової освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра з менеджменту становить 240 кредитів ЄКТС. 

Розподіл змісту освітньої складової програми за циклами дисциплін та 

критеріями нормативності і вибірковості наведено у табл. 1. 

 

 

 



 

 

Таблиця 1 

Розподіл змісту освітньої складової за критеріями нормативності та 

вибірковості 

Цикл дисциплін Загальна 

кількість 

кредитів 

У тому числі: 

нормативні 

дисципліни, 

кредитів  

вибіркові 

дисципліни, 

кредитів 

Загальна підготовка 60 (25%) 45 15 

Професійна підготовка 180 (75%) 135 45 

Усього 240 

(100%) 

180 

(75%) 

60 

(25%) 

 

Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та 

семінарських (практичних) занять з самостійною роботою. Практична підготовка 

передбачає проходження різних видів практики.  

Формами підсумкового контролю з навчальних дисциплін є екзамени, заліки, а 

також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості навчання.  

Схематично співвідношення між результатами навчання та компетентностями 

представлене у Таблиці 2. 

Опис нормативних навчальних дисциплін наведено в Додатку А. 

Опис варіативних навчальних дисциплін наведено в Додатку Б. 

 

 

 



Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених ОПП результатів навчання та компетентностей 

 

Програмні результати 

навчання/ Навчальна 

дисципліна 

Компетентності 

Інтегральна 

компетент-

ність 

Загальні 

компетентності 

Спеціальні (фахові) компетентності 

КЗ-

1 

КЗ-

2 

КЗ

-3 

КЗ

-4 

КЗ

-5 

КЗ-

6 

КП

-1 

КП

-2 

КП

-3 

КП

-4 

КП

-5 

КП

-6 

КП

-7 

КП

-8 

КП

-9 

КП

-10 

КП

-11 

КП

-12 

РН-1 / Філософія, Соціологія, 

Історія України, Релігієзнавство, 

Політологія 

 

Здатність 

розв’язувати 

складні 

спеціалізовані 

задачі та 

практичні 

проблеми у 

певній галузі 

професійної 

діяльності або у 

процесі 

навчання, що 

передбачає 

застосування 

певних теорій та 

методів 

відповідної 

науки і 

характеризується 

комплексністю 

та 

невизначеністю 

умов 

+     +             

РН-2 / Безпека життедіяльності, 

Фізичне виховання, Навчальна 

практика «Вступ до фаху» 

 

+                  

РН-3 / Комп’ютерні системи та 

технології, Соціологія, 

Інформаційні системи в 

менеджменті, Вступ до фаху 

 

 +                 

РН-4 / Історія української 

культури, Етика та естетика, 

Культурологія, Логіка 

 

  +                

РН-5 / Українська мова (за 

професійним спрямуванням), 

Іноземна мова, Фахова іноземна 

мова, Друга іноземна мова, 

Комунікативний менеджмент 

 

  +                

РН-6 / Основи психології, 

Психологія ділового спілкування, 

Психологія бізнесу та 

підприємницької діяльності, 

Конфліктологія та теорія 

переговорів, Комунікативний 

менеджмент, Самоменеджмент, 

Виробнича(ознайомча) практика 

   +             +  

РН-7 / Менеджмент, Управлінські 

рішення, Теорія організацій 

 
    +       +       



РН-8 / Основи правознавства, 

Державне та регіональне 

управління 

 

     +             

РН-9 / Економічна теорія, Історія 

менеджменту, Менеджмент 

 
      + +  + +       + 

РН-10 / Державне та регіональне 

управління, Міжнародні 

економічні відносини, 

Зовнішньоекономічна діяльність, 

Економіка регіонів України, 

Політологія 

 

       +   + +       

РН-11 / Вступ до фаху, 

Менеджмент, Стратегічне 

управління, Маркетинг, Логістика 

  

      + +   + +       

РН-12 / Основи наукових 

досліджень, Виробнича 

(ознайомча) практика 

 

        + +        + 

РН-13 / Вища та прикладна 

математика Статистика, Системи 

технологій, Теорія організацій 

 

      + +        +   

РН-14 / Теорія організацій, 

Менеджмент, Організаційна 

поведінка, Аналіз господарської 

діяльності підприємств 

ГРБ/туризму, Аналіз 

регіонального розвитку, 

Виробнича (економічна) практика 

 

       + +  +   +     

РН-15 / Маркетинг, Бренд-

менеджмент, Маркетинг-

менеджмент територій, 

Виробнича (економічна) практика 

 

      +  + +         

РН-16 / Економіка і фінанси 

підприємства, Маркетинг, 

Операційний менеджмент, Облік  

і аудит, Виробнича (економічна) 

      + + +    +      



практика 

 

РН-17 / Статистика, Облік і аудит, 

Аналіз господарської діяльності 

підприємств ГРБ/туризму, Аналіз 

регіонального розвитку, 

Виробнича (економічна) практика 

 

       +  +   + +     

РН-18 / Конкурентоспроможність 

регіону, Фінанси підприємства, 

Зовнішньоекономічна діяльність, 

Облік і аудит 

 

       +  +  +  +    + 

РН-19 / операційний менеджмент, 

комунікаційний менеджмент, 

стратегічне управління, 

адміністративний менеджмент, 

Менеджмент підприємств 

туристичної індустрії/ГРБ, 

Маркетинг-менеджмент територій 

 

      +  + + +   +  +   

РН-20 / Менеджмент, Маркетинг, 

Зовнішньоекономічна діяльність, 

Інформаційні системи в 

менеджменті, Виробнича 

(ознайомча) практика 

 

          +    + +   

РН-21 / Зовнішньоекономічна 

діяльність, Економіка і фінанси 

підприємства, Інвестиційний 

менеджмент, Управління 

інноваціями, Управління 

електронною комерцією, 

Економіка підприємств тур 

індустрії/ГРБ, Економіка міста 

 

         + + + + +     

РН-22 / Статистика, Економіка 

підприємств тур індустрії/ГРБ, 

Економіка міста, Аналіз 

господарської діяльності 

підприємств ГРБ/туризму, Аналіз 

регіонального розвитку 

 

           +  +  +   



РН-23 / Облік і аудит, Теорія 

економічного аналізу, Аналіз 

господарської діяльності 

підприємств ГРБ/туризму, Аналіз 

регіонального розвитку 

 

           +  +     

РН-24 / Менеджмент, Маркетинг, 

Стратегічне управління, 

Зовнішньоекономічна діяльність 

 

       + + + + +   +    

РН-25 / Облік і аудит, Фінанси 

підприємства, Економіка 

підприємств тур індустрії/ГРБ, 

Економіка міста, Теорія 

економічного аналізу, 

Комп'ютерні системи і технології 

 

           +  + + +   

РН-26 / Фінанси підприємства, 

Зовнішньоекономічна діяльність, 

Виробнича (економічна) практика 

 

           +       

РН-27 / Менеджмент, 

Операційний менеджмент, 

Офісний менеджмент, фінанси 

підприємств, Виробнича 

(комплексна з фаху) практика 

 

       +    +       

РН-28 / Статистика, Економіка 

підприємств тур індустрії/ГРБ, 

Економіка міста, Аналіз 

господарської діяльності 

підприємств ГРБ/туризму, Аналіз 

регіонального розвитку, 

Виробнича (комплексна з фаху) 

практика 

 

 

           +  +     

РН-29 / Менеджмент, Маркетинг, 

Стратегічне управління, 

Управління персоналом, 

Управління інноваціями, 

Управління електронною 

комерцією. Виробнича 

(комплексна з фаху) практика 

    +   + +      +  +  



РН-30 / Теорія організацій, 

Менеджмент, Управління 

персоналом, Адміністративний 

менеджмент, Організаційна 

поведінка. Виробнича 

(комплексна з фаху) практика 

 

       + +  + +  +     

РН-31 /ГРБ, Міське та регіональне 

планування, Менеджмент, 

Маркетинг, Логістика, Виробнича 

(комплексна з фаху) практика 

 

    +    + + +   +     

РН-32/ Логістика, Маркетинг, 

Менеджмент, Менеджмент 

туристичних підприємств/ГРБ, 

Маркетинг-менеджмент 

територій, Виробнича 

(комплексна з фаху) практика 

 

 + +      + +   + +  +   

 



VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

 

Нормативними формами атестації здобувачів вищої 

освіти за спеціальністю 073 Менеджмент є: 

- Комплексний кваліфікаційний державний 

екзамен. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

(за наявності) 

- 

Вимоги до 

атестаційного/єдиного  

державного 

кваліфікаційного 

екзамену (екзаменів)  

(за наявності) 

Державна атестація випускників здійснюється 

екзаменаційною комісією, яка присвоює кваліфікацію 

випускникам. 

Комплексний кваліфікаційний державний екзамен 

включає теоретичні питання та практичні завдання 

дисциплін «Економічна теорія», «Менеджмент», 

«Управління персоналом», «Інвестиційний 

менеджмент», «Організація туризму/Організація 

готельного господарства/Економіка регіонів України», 

«Економіка підприємств туристичної 

індустрії/Економіка підприємств ГРБ/Економіка міста», 

«Конкурентоспроможність підприємств туристичної 

індустрії/ Конкурентоспроможність підприємств ГРБ/ 

Конкурентоспроможність регіону». 

Вимоги до публічного 

захисту 

(демонстрації)  

(за наявності) 

- 

 

 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти  

 

У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним 

закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:  

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, 

на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників;  



5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації;  

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 

вищої освіти;  

9) інших процедур і заходів.  

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ 

оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або 

акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості 

вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості 

вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості 

вищої освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток А 

Опис нормативних навчальних дисциплін 

 

Дисципліни циклу загальної підготовки 

 

ЗП 1.1. 1. Історія України 

Мета вивчення курсу: формування знань про заселення українських земель, формування української нації та 

розвиток інших етнічних спільнот, історію української державності, соціально-економічні, політичні, культурні 

процеси, що складають змістовий пласт історії України від найдавніших часів до початку ХХІ ст.   

Завдання курсу: виховання у студентів на фактах історії України почуття національної гідності, патріотизму; 

виховання у студентів почуття відповідальності за вивчення історії України, як основи для засвоєння широкої системи 

історичних знань; розвити вміння робити виважені висновки та самостійні оцінки історичних подій, явищ; толерантно 

сприймати багатоетнічні, полікультурні явища національної та світової історії; розглядати історію України у 

європейському та світовому контекстах. 

Змістовні модулі:   

1. Українські землі у стародавні часи та добу середньовіччя.  

2. Українські землі від середини ХVІІ до початку ХХ ст.  

3. Українська революція 1917 – 1921 рр.  

4. Громадянська війна.  

5. Україна між двома світовими війнами.  

6. Україна у роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.).  

7. Україна в другій половині 40-х – наприкінці 80-х рр. ХХ ст.   

8. Незалежна Українська держава у 90-ті рр. ХХ – на початку ХХІ ст. 

 

ЗП 1.1.2.  Основи наукових досліджень 

Мета вивчення курсу:  формування навичок наукової дослідницької діяльності.  

Завдання курсу: оволодіти принципами організації наукових досліджень; вивчити методи дослідження; 

розглянути види науково-дослідницьких робіт. 

Змістовні модулі: 

1. Методологічні основи наукового пізнання соціально-економічних явищ і процесів.  

2. Принципи організації наукових досліджень.  

3. Об’єкт і предмет наукового дослідження.  

4. Методи дослідження.  

5. Види науково-дослідницьких робіт.  

6. Особливості організації наукових досліджень у вищих навчальних закладах. 

 

ЗП 1.1.3 Історія української культури 

Мета вивчення курсу: ознайомлення з історією та сучасним станом української культури, як інтегральної 

культурологічної дисципліни, досягти якої можливо з огляду на те, що складові частини курсу органічно поєднують в 

собі як історичні аспекти української культури, так і окремі її специфічні галузі та напрямки, зокрема, мистецтво, 

науку, освіту, релігію тощо. 

Завдання курсу: сформувати у студентів розуміння унікальності національного культурного простору на основі 

з’ясування проблеми культурогенезу; познайомити з основними досягненнями української культури в її діахронному 

вимірі; виявити детермінованість та  закономірності культурного процесу; оцінити історичний розвиток культури на 

основі порівняння   української культури з європейською та світовою; оцінити еволюцію мистецького розвитку в 

контексті проблеми співвідношення традиції і новаторства. 

Змістовні модулі: 

1. Національна культура у світовій культурологічній парадигмі.  

2. Український культурогенез.  

3. Духовна культура стародавнього населення України.  

4. Міфологічна модель слов’янського світу.  

5. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.  

6. Культура періоду становлення українськоїнародності (XIV – початку ХVІ ст.).  

7. Український Ренесанс на ниві духовної культури (XVI – перша половина XVII ст.).  

8. Культура Бароко і Просвітництва України (друга пол. XVII-XVIII ст.)  

9. Національно-культурне відродження в Україні кінця XVIII – початку XX ст.  

10. Новітня українська культура. 

11. Культура України в умовах нової соціально-політичної реальності (90–ті роки ХХ – початок ХХІ ст.).  

12. Українська культура в умовах євроінтеграції. 

 

 

 



ЗП 1.1.4 Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Мета вивчення курсу: підвищення рівня теоретичних знань та розвиток практичних навичок студентів щодо 

мовних умінь і навичок у професійній сфері; практичне опанування студентами умінь ділового мовлення на рівні, 

достатньому для професійної діяльності; формування комунікативної компетентності студентів. 

Завдання курсу: підвищення загального рівня грамотності студентів; засвоєння основних відомостей про 

українську мову як багатоаспектну лінгвістичну систему; формування, розвиток та закріплення навичок та вмінь 

правильного використання усталених мовностилістичних засобів української мови; докладне вивчення зразків 

оформлення різних видів документів; формування вмінь культури мовлення у професійній діяльності. 

Змістовні модулі: 

1. Основи культури української мови 

2. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 

 Загальні вимоги до слова в документі. 

 Документи з кадрово-контрактних питань. 

 Довідково-інформаційні документи. 

 Організаційно-розпорядчі документи. 

 Фахова документація. 

3. Усна форма спілкування як інструмент професійної діяльності 

 

ЗП 1.1.5. Філософія 

Мета вивчення курсу: набуття студентами знань про генезис, розвиток і зазначення філософських ідей у 

всесвітній культурі, знайомство із сучасною філософією, опанування філософськими методами, аналізом та 

вирішенням філософських проблем сучасності; формуванні світогляду, свідомості та самосвідомості студентів. 

Завдання курсу: залучення до історії людської думки; формування критичного мислення, розвиток вміння 

висловлювати свої думки, виступати публічно, аргументувати і доводити свою точку зору, шанобливо ставитися до 

інших точок зору; вироблення здатності аналізувати та інтерпретувати інформацію, працювати з різними джерелами, 

класифікувати, обробляти філософську і будь-яку гуманітарну інформацію; знайомство і прилучення до 

загальнолюдських цінностей, вироблення навичок культури соціальних відносин, здатності до соціальної адаптації. 

Змістовні модулі: 

1. Предмет філософії. 

2. Становлення, суть і функції філософії. 

3. Філософія стародавнього світу. 

4. Філософська думка в стародавній Греції. 

5. Філософія Середньовіччя. 

6. Філософія Нового часу. 

7. Німецька класична філософія. 

8. Історія філософії України. 

9. Філософські ідеї в культурі України. 

10. Тенденції розвитку сучасної філософії. 

11. Сучасна західноєвропейська філософія. 

 

ЗП 1.1.6 . Іноземна мова  

Мета вивчення курсу: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних 

компетенцій для забезпечення ефективного іншомовного спілкування, та розвитку здатності реалізовувати вміння і 

навички в академічній, професійній, науковій, та соціально-громадянських сферах комунікації, що дозволить вільно і 

впевнено використовувати іноземну мову (англійську) на рівні бакалавра та компетентного професіонала. 

Завдання курсу: удосконалення знань, навичок і вмінь з англійської мови, набутих протягом навчання у ЗНЗ у 

різних видах мовленнєвої діяльності й подальше системне засвоєння сучасної лексики й граматики англійської мови. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати:  граматичні,  лексичні та фонетичні правила і 

закономірності англійської мови; вміти: вільно користуватися англійською мовою в професійних, навчальних та 

інших цілях; логічно правильно, аргументовано й чітко структурувати усне й письмове мовлення; володіти чотирма 

видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній 

комунікації; аналізувати й оцінювати власний навчальний досвід, розробляти та удосконалювати власні навчальні 

стратегії; удосконалювати мовленнєву підготовку, використовуючи автентичні англомовні матеріали; демонструвати 

впевненість і позитивну мотивацію в користуванні англійською мовою. 

Згідно з вимогами Концепції мовної освіти у Маріупольському державному університеті якість володіння 

мовою здобувачів першого рівня вищої освіти має відповідати рівню «В2». 

 

ЗП 1.1.7. Політологія 

Метою вивчення курсу: є засвоєння студентами основних категорiй та закономiрностей світового полiтичного 

процесу i сучасного етапу полiтичного життя України, вмiння правильно застосовувати свої знання в полiтичному 

життi, грамотно оцiнювати полiтичнi факти, вiльно орiєнтуватися в структурі полiтичної системи України. 

Завдання курсу:  є надання студентам систематизованих знань щодо полiтичноi науки, виховання у них 

високого рiвня полiтичноi свiдомостi та поважного ставлення до Конституцiї України, законiв України. Студенти 



повиннi оволодiти певною сумою знань та уявлень про створення та розвиток України, реформування сучасноi 

політичної системи Украiни. 

Змістовні модулі: 

1.Політика як соціальне явище. Політологія в системі соціально-гуманітарного знання.  

2. Історія світової політичної думки. 

3. Розвиток політичної думки в Україні: ітсорія та сучасність.  

4. Політична влада.  

5. Політична система суспільсва. 

6. Держава як ключовий елемент політичної системи.  

7. Политичний режим та його різновиди.  

8. Політичні ідеології.  

9. Політичні партій та партійні системи.  

10. Вибори та виборчі системи.  

11. Політична свідомість та політична культура.  

12. Політична еліта та феномен політичного лідерства. 

13. Політичні конфлікти та шляхи їхнього врегулювання.  

14. Свiтовий полiтичний процес, глобальна i національна безпека.  

15. Україна в системі міжнародних відносин. 

 

ЗП 1.1.8. Основи психології 

Мета вивчення курсу: формування у студентів стійкої мотивації навчально-пізнавальної та професійної 

діяльності, психологічних знань, розвитку вмінь з позицій психології  підходити до вирішення професійних задач, 

здійснювати аналіз суспільних подій, фактів, явищ та вчинків людей. 

Завдання курсу: ознайомлення з основними категоріями психології, закономірностями функціонування психіки, 

психологічними механізмами поведінки й діяльності людей, особливостями окремих індивідуально-психологічних 

явищ і процесів, з закономірностями і технологіями міжособистісного спілкування; формування знань про сутність, 

зміст, структуру, джерела психіки людини та психології соціальної групи, особливості окремих індивідуально-

психологічних і соціально-психологічних явищ та процесів; надання відомостей про сучасний стан розвитку  

психологічної науки й актуальні наукові проблеми; допомога в осмисленні значущості основ  психології для 

майбутньої професійної діяльності; озброєння вміннями використовувати набуті психологічні знання  у 

повсякденному спілкуванні та організації взаємин з іншими суб`єктами та об`єктами навчально-виховного процесу у 

вищому навчальному закладі. 

Змістовні модулі: 

1. Вступ у психологію. 

2. Психічні процеси та психічні стани. 

3. Психологія особистості. 

 

ЗП 1.1.9. Теорія економічного аналізу 

Мета: формування системи знань, необхідних для дослідження економіки підприємств виробничої та 

невиробничої сфери, правильної та об’єктивної оцінки і прогнозу їх господарсько-фінансової діяльності; теоретична 

та практична підготовка з наукових основ економічного аналізу, його методу та методології; формування вмінь 

використання економіко-логічних та економіко-математичних методів і моделей для вивчення економіки 

підприємства. 

Змістовні модулі:  

1. Наукові основи економічного аналізу.  

2. Основні принципи економічного аналізу.  

3. Завдання аналізу в умовах ринкової економіки.  

4. Метод і методика економічного аналізу.  

5. Економіко-логічні методи та способи економічного аналізу.  

6. Економіко-математичні методи, моделі економічного аналізу.  

7. Інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської діяльності.  

8. Типологія видів економічного аналізу.  

9. Комплексний системний економічний аналіз.  

10. Методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємства. 

 

ЗП 1.1.10. Комп’ютерні системи та технології 

Мета вивчення курсу: формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної 

культури; набуття практичних навичок з основ застосування сучасних технологій обробки інформації за допомогою 

засобів управління комп’ютером та комп’ютерних систем; формування у студентів розуміння основ комп'ютеризації 

офісної діяльності, сучасного інформаційного забезпечення, системи знань та вмінь, зорієнтованих на проведенні 

інформаційної та інформаційно-аналітичної роботи із використанням прикладного програмного забезпечення; 

формування теоретичних знань та практичних навичок професійної роботи, що необхідні для використання 

інформаційних технологій та систем (основні роботи із забезпечення життєвого циклу документу; пошук, обробка, 



надання, передавання інформації; використання основних сервісів мережі Інтернет, в тому числі соціальних мереж); 

ознайомлення студентів з актуальними питаннями використання засобів інформатики та комп’ютерної техніки у 

галузевому середовищі. 

Завдання курсу: придбання і закріплення знань студентами в області використання інформаційних технологій і 

систем, їх інформаційного та програмного забезпечення; вивчення універсальних пакетів програм;  придбання знань в 

області локальних та глобальних мереж;  освоєння методик і технологій автоматизованої обробки даних; вивчення 

принципів побудови інформаційних систем; освоєння засобів комп’ютерної техніки; засвоєння технології роботи в 

мережі Інтернет. 

Змістовні модулі: 

1. Теоретичні засади інформатики, комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.  

2. Технології обробки та захисту інформації.  

3. Мережеві технології.  

4. Сучасні комп’ютерні системи опрацювання інформації.  

 

ЗП 1.1.11. Системи технологій 

Мета: формування знань і навичок з аналізу технологічних процесів економіки та пріоритетних напрямів їх 

розвитку. 

Завдання курсу: визначити технологічні системи як економічні об’єкти. 

Змістовні модулі:  

1. Технологічні процеси та технологічні системи як економічні об’єкти.  

2. Розвиток поколінь техніки та технологій.  

3. Особливості та пріоритетні напрями розвитку науки і техніки.  

4. Особливості технологічних систем у виробничій і невиробничій сферах.  

5. Сучасний технологічний розвиток на рівні підприємства.  

6. Науково-технічна підготовка.  

7. Технологія та якість продукції.  

8. Стандартизація та метрологія.  

 

ЗП 1.1.12 Основи екології 

Мета вивчення курсу: підвищення екологічної інформованості, вельми актуальне в період екологічної кризи, і 

заповнення прогалин в загальній фундаментальній природничо-науковій освіті студентів, ознайомлення студентів з 

глобальними екологічними проблемами і прогнозами розвитку людства у зв’язку з сучасною екологічною кризою, 

теоретична і практична підготовка бакалаврів до самостійного вибору напрямів рішення екологічних проблем. 

Завдання курсу: формування у студентів екологічного світогляду і виховання здатності оцінки своєї 

професійної діяльності з погляду охорони біосфери, формування уявлень про людину як про частину природи, про 

єдність і цінність всього живого і неможливості виживання людства без збереження біосфери, навчання грамотному 

сприйняттю явищ, пов'язаних з життям людини в природному середовищі, у тому числі і з його професійною 

діяльністю, навчити основам технології і техніки захисту навколишнього середовища. 

Змістовні модулі: 

1. Екологія в системі наук про природу. 

2. Сучасні екологічні проблеми. 

 

ЗП 1.1.13. Основи правознавства 

Мета вивчення курсу: набуття студентами ґрунтовних знань з теорії правознавства, оволодіння системою 

основних понять правознавства, засвоєння найважливіших положень окремих правових галузей та вироблення 

навичок їх застосування на практиці. 

Завдання курсу: вивчення теорії правознавства; закономірностей та специфіки розвитку держави та права; 

основних положень Конституції України, які стосуються регламентування діяльності держави та організації 

суспільного життя, прав і обов’язків громадянина; ознайомлення з базовими положеннями основних галузей права 

України та їх застосуванням у практичних завданнях. 

Змістовні модулі:  

1. Теоретичні засади держави та права. 

2. Публічно-правові галузі права. 

3. Приватно-правові галузі права. 

 

ЗП 1.1.14. Фізичне виховання 

Мета вивчення курсу:  формування всебічно розвинених особистостей, підготовка студентів до високоякісної 

праці за обраних фахом, збереження та зміцнення здоров’я.   

Завдання курсу: збереження та зміцнення здоров’я, загартування організму, прищеплення навичок здорового 

способу життя, підвищення фізичної і розумової працездатності; виховання у студентів потреби до систематичних 

занять фізичними вправами, прагнення до фізичного вдосконалення; оволодіння системною спеціальних знань з основ 

теорії і методики, організації фізичного виховання; набуття необхідних знань у галузі гігієни праці, харчування 

спорту; формування життєво важливих вмінь і навичок, розвиток фізичних здібностей. 



Змістовні модулі: 

1. Оздоровчі аспекти використання ходьби та бігу 

2. Вправи  загального розвитку та спец. підготовчі вправи  на середні та довгі дистанції. 

3. Техніка бігу на короткі дистанції, розвиток швидкісно-силових якостей. 

4. Розвиток загальних фізичних якостей, подальший розвиток витривалості 

5. Техніка стрибків в довжину з місця, розвиток швидкісно-силових якостей 

6. Формування координаційних здібностей, швидкості рухів та сили 

7. Особливості тактичних дій індивідуальних, командних (в нападі та захисті). Технічні дії в нападі та захисті 

8. Виховання техніки гри ,координаційних здібностей, швидкості рухів, сили  

9. Практичне виконання технічних та практичних дій в процесі учбової гри. 

10. Силова підготовка, розвиток координаційних якостей. Атлетизм як  засіб фізичного виховання 

11. Техніка виконання силових вправ. Вправи для розвитку різних груп м’язів. 

12. Розвиток фізичної витривалості на заняттях з атлетичної гімнастики. 

13. Підготовчі гімнастичні вправи в організації учбової діяльності і оздоровленні студентів 

14. Психологічна підготовка. Аутогенне тренування. Гімнастичні вправи на релаксацію. 

15. Спеціальні гімнастичні вправи у відновленні та оздоровленні студентів. 

16. Основи методики розвитку силових здібностей. 

17. Засоби вдосконалення розвитку прудкості. 

18. Методика розвитку рухливості у суглобах (гнучкості). 

19.  Основи методики розвитку спритності. 

20. Основи методики розвитку швидкісно-силових здібностей. 

21. Методика вдосконалення силових здібностей. 

22. Методика вдосконалення прудкості. 

23. Методика вдосконалення гнучкості. 

24. Основні методи розвитку гнучкості. 

25. Розвиток силових здібностей на заняттях з гантелями  

26. Розвиток силової витривалості на заняттях з атлетизму 

27. Підготовчі та спеціальні гімнастичні вправи для розвитку гнучкості. 

28. Розвиток швидкісних якостей та складно координаційних здібностей 

29. Техніка виконання окремих вправ з легкоатлетичних видів 

30.  Розвиток витривалості. 

 

 

Дисципліни циклу професійної підготовки 

 

ПП 1.2.1. Історія менеджменту 

Мета: формування навичок аналізу системи управління на різних етапах його розвитку.  

Завдання курсу: визначення закономірностей розвитку системи управління. 

Змістовні модулі:  

1. Економічні витоки походження менеджменту.  

2. Концепції виникнення менеджменту як науки.  

3. Доіндустріальний і індустріальний період розвитку менеджменту.  

4. Школа наукового управління.  

5. Сучасні моделі школи наукового управління.  

6. Класична і неокласична школи менеджменту.  

7. Школа людських відносин.  

8. Біхевіористична школа менеджменту.  

9. Кількісна школа управління.  

10. Концепція соціального ринкового господарства Л. Ерхарда.  

11. Шведська модель соціалізму Г. Мюрдаля.  

12. Японський менеджмент.  

13. Система «Канбан» і «гуртки якості».  

14. Особливості науки «менеджмент» на сучасному етапі. 

 

ПП 1.2.2. Економічна теорія 

Мета вивчення курсу: набуття ґрунтовних економічних знань, формування логіки економічного мислення і 

економічної культури, навчання базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів. 
Завдання курсу: отримання навичок загального аналізу основних економічних подій в своїй країні та за її 

межами, знаходження й використовування інформації, необхідної для орієнтування в основних поточних проблемах 

економіки. 
 Змістові модулі: 
1. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система та закони її розвитку. 
2. Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст і результативність. 



3. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція. 
4. Гроші як економічна категорія. 
5. Ринкова економіка, її еволюція. 
6. Конкуренція в ринковій економіці. 
7. Домогосподарство в системі економічних відносин. Наймана праця і заробітна плата. 
8. Підприємство як товаровиробник. 
9. Капітал: процес виробництва і нагромадження. 
10. Витрати виробництва і прибуток. 
11. Макроекономічна національна система. Суспільний продукт і його основні форми. 
12. Держава та її економічні функції. 
13. Фінансова система і політика. 
14. Кредитно-грошова система і політика. 
15. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави. 
16. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин. 
17. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України. 

 

ПП 1.2.3 Вища та прикладна математика 

Мета: ознайомити студентів з основами математичного апарату  необхідного для розв’язування теоретичних і 

практичних  задач економіки; виробити навички математичного дослідження прикладних задач, наприклад, побудови 

економіко – математичних моделей; прищепити студентам уміння самостійно вивчати навчальну літературу з 

математики та її прикладних  питань; дати необхідну  математичну підготовку та знання  для вивчення  інших 

дисциплін математичного циклу. 

Завдання курсу: надання студентам знань з основних розділів вищої математики; визначень, теорем, правил;  

доведення основних теорем; та формування  початкових умінь. 

Змістові модулі: 
1. Елементи математичної логіки та теорії множин.  

2. Лінійна  алгебра.  

3. Векторна  алгебра. 

4. Аналітична геометрія. 

5. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення. 

6. Інтегральне числення. 

7. Диференціальні рівняння.  

8. Ряди.  

9. Випадкові події. 

10. Випадкові величини. 

11. Поняття вибіркового методу. 

12. Статистичне оцінювання параметрів. 

13. Статична перевірка гіпотез. 

14. Елементи кореляційного і регресійного аналізу. 

15. Лінійне програмування.  

16. Двоїстість у лінійному програмуванні.  

17. Методика розв'язування транспортної задачі. 

18. Цілочислове програмування. 

19. Нелінійне програмування. 

20. Динамічне програмування.  

21. Стохастичне програмування.  

22. Основи теорії ігор. 

23. Методи економіко-математичного моделювання 

24. Задачі та моделі оптимального розподілу ресурсів  

25. Оптимізаційні задачі управління запасами 

26. Задачі масового обслуговування  

27. Задачі упорядкування та координації. Сітьове планування  

28. Задачі та моделі заміни 

29. Задачі з умовами невизначеності та конфлікту  

30. Багатокретеріальні задачі в менеджменті  

 

ПП 1.2.4. Статистика 

Мета вивчення курсу:  формування знань щодо методів збирання, оброблення та аналізу інформації про 

соціально-економічні явища і процеси. 

Завдання курсу: вивчення принципів організації статистичних спостережень, методик розрахунків показників 

статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів. 

Змістовні модулі: 

1. Методологічні засади статистики. 



2. Статистичне спостереження. 

3. Зведення і групування статистичних даних. 

4. Узагальнюючі статистичні показники. 

5. Аналіз рядів розподілу. 

6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів. 

7. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків. 

8. Аналіз інтенсивності динаміки. 

9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань. 

10. Індексний метод. 

11. Вибірковий метод. 

12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти.  

 

ПП 1.2.5.  Міжнародні економічні відносини 

Мета вивчення курсу:  формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної 

економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин. 

Завдання курсу: вивчення сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку, методів 

аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної 

економічної діяльності; набуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну 

систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної інтеграції; набуття вмінь 

використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України. 

Змістовні модулі:  

1. Міжнародна економічна система. 

2. Національні економіки та їх взаємодія. 

3. Міжнародна економічна діяльність. 

4. Теорія міжнародної торгівлі. 

5. Світовий ринок товарів і послуг. 

6. Міжнародний науково-технологічний обмін. 

7. Міжнародна торгова політика. 

8. Світовий фінансовий ринок. 

9. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво. 

10. Міжнародне портфельне інвестування. 

11. Міжнародний кредит. 

12. Світовий ринок праці. 

13. Міжнародна трудова міграція. 

14. Теорії валютних курсів. 

15. Світовий валютний ринок. 

16. Світова валютна система. 

17. Міжнародні розрахунки. 

18. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага. 

19. Міжнародна регіональна інтеграція. 

20. Європейська економічна інтеграція. 

21. Глобалізація економічного розвитку. 

22. Інтеграція України у світову економіку 

 

ПП 1.2.6. Державне та регіональне управління 

Мета вивчення курсу: формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи 

спеціальних знань у галузі державного та регіонального управління враховуючі історичні надбання минулих поколінь 

менеджерів та науковців, розуміння концептуальних основ системного адміністрування організацій в сучасному світі; 

набуття умінь аналізу та прийняття адекватних управлінських рішень. 

Завдання курсу: оволодіння теоретичними основами процесу державного та регіонального управління на основі 

поглядів різних вчених, вироблення вміння використовувати отримані знання на практиці. 

Змістовні модулі:  

1. Основи теорії державного управління. 

2. Система органів державної влади в Україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні. 

3. Державна влада та державне управління  

4. Ефективність державного управління. Державний контроль у сфері виконавчої влади. 

5. Внутрішня організація та управління органу державної влади. 

6. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку. 

7. Державне управління на регіональному рівні. 

8. Регіональні органи державного управління. 

9. Відносини органів публічної влади в системі управління. 



10. Розвиток системи державного регіонального управління. 

 

ПП 1.2 .7. Теорія організацій 

Мета вивчення курсу: формування системного мислення та комплексу спеціальних знань і вмінь щодо управління 

функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища організації на всіх стадіях її життєвого циклу. 

Завдання курсу: теоретична підготовка студентів із питань сутності основних понять і категорій менеджменту 

організації та управління;принципів та функції менеджменту організації; систем методів управління; інформаційного 

забезпечення процесу управління. 

 Змістовні модулі: 

1. Теоретичний аспект «Теорії організації» 

2. Основні організаційні процеси і їх поєднання в організаційної ді 

3. Формування основних організаційних систем 

4. Поняття організаційної ефективності 

5. Поняття децентралізація і централізації організаційної системи 

 

ПП. 1.2. 8. Іноземна мова 

 Мета вивчення курсу: формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та 

ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.  

Завдання курсу: набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.; користування усним монологічним 

та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики.  

Змістовні модулі:  

1. Фонетичні норми іноземної мови. 

2. Нормативна граматика іноземної мови.  

3. Лексичний мінімум: організаційні форми підприємництва; кредитно-грошова система; міжнародна валютна 

система; методи роботи економіста; принципи й організація керування; дослідження ринку; рекламна діяльність; 

зовнішня торгівля.  

4. Ділове листування. 

5. Професійно орієнтовані джерела. 

 

ПП 1.2.9. Менеджмент 

Мета вивчення курсу: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі 

менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь ана-

лізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень. 

Завдання курсу: вивчити загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи 

управління організацією; управлінські відносини. 

Змістовні модулі:  

1. Цілі спільної діяльності, суб'єкт та об'єкт управління, управлінські відносини.  

2. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми.  

3. Рівні та сфери менеджменту.  

4. Ознаки та загальні риси організацій, їх різновиди.  

5. Закони організації, організаційні процеси.  

6. Організація як відкрита система.  

7. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації, етапи життєвого циклу. 

8. Принципи та функції менеджменту.  

9. Функція планування.  

10. Місія та цілі, дерево цілей. 

11. Процес стратегічного планування.  

12. Сутність і складові процесу управління.  

13. Класифікація управлінських рішень, вимоги до їх якості. 

14.Етапи процесу вироблення рішень, фактори, що впливають на процес. 15. Методи та моделі приймання 

рішень.  

15. Інформаційне забезпечення управління.  

17. Види комунікацій, організація комунікаційного процесу.  

18. Модель сучасного менеджера, його самовдосконалення. Ролі менеджера в організації. 

19. Соціальна відповідальність у менеджменті.  

20. Етика бізнесу.  

21. Культура організації.  

22. Ефективність  управління. 

 

ПП. 1.2.10. Операційний менеджмент 

Мета вивчення курсу:  формування умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання 

галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації. 



Завдання курсу: визначення закономірностей планування, створення та ефективного використання операційної 

системи організації. 

Змістовні модулі: 

1. Типи операцій, операційний цикл, галузеві особливості операційних функцій.  

2. Операційна система та складові підсистеми.  

3. Виражена компетентність, конкурентні переваги.  

4. Формування операційної стратегії.  

5. Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій.  

6. Оперативне управління та диспетчерування виробництва.  

7. Агрегативне планування. 

8. Розміщення потужностей, масштаби та просторова організація діяльності.  

9. Управління матеріально-технічним забезпеченням.  

10. Управління запасами залежного та незалежного попиту.  

11. Принципи організації праці.  

12. Розподіл та кооперація праці, класифікація робочих місць.  

13. Проектування робіт і нормування праці по операціях.  

14. Робоче середовище та умови праці, режим роботи.  

15. Соціотехнічний підхід до розроблення операцій.  

16. Загальний менеджмент якості.  

17. Інструменти контролю якості.  

18. Управління продуктивністю організації.  

19. Менеджмент проекту. 

 

ПП 1.2.11. Офісний менеджмент 

Мета вивчення курсу: формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати свою роботу на основі 

правових, технологічних, організаційно-технічних механізмів. 

Завдання курсу: набуття теоретичних знань та підготовка висококваліфікованих менеджерів, які володіють 

науково-обгрунтованими методами організації управлінської праці. 

Змістовні модулі:  

1. Сутність та особливості офісного  менеджменту. 

2. Основи наукової організації офісної праці. 

3. Розподіл та кооперація офісної праці. 

4. Планування особистої роботи офіс-менеджера. 

5. Нормування управлінської праці в офісі. 

6. Організація робочих місць в офісі. 

7. Організація документообігу в офісі. 

8. Організація проведення нарад, зборів, ділових переговорів. 

9. Інформаційне забезпечення офісного менеджменту. 

10. Культура офіс-менеджера. 

 

ПП 1.2.12. Маркетинг 

Мета вивчення курсу:  формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, 

набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та 

забезпечення ефективної діяльності підприємства.  

Завдання курсу: вивчення загальних закономірностей розвитку маркетингу в ринкових умовах, системи 

маркетингу підприємства.  

Змістовні модулі:  

1. Концепції маркетингу.  

2. Види маркетингу залежно від стану ринку, співвідношення попиту та пропозиції, галузі, суб’єктів 

господарювання.  

3. Глобальний маркетинг.  

4. Цілі маркетингової діяльності.  

5. Структура системи маркетингу.  

6. Контрольовані та неконтрольовані елементи макро- та мікросередовищ підприємства. 

7. Оцінка кон’юнктури ринку. 

8. Отримання та аналіз маркетингової інформації.  

9. Маркетингові інформаційні системи.  

10. Маркетингові дослідження.  

11. Моделювання поведінки споживача.  

12. Оцінка місткості ринку.  

13. Сегментація ринків.  

14. Пошук нових та вибір цільових сегментів ринку.  

15. Товарна політика підприємства. 



16. Цінова політика підприємства. 

17. Комунікаційна політика підприємства. 

18. Організація маркетингу на підприємстві. 

 

ПП 1.2.13.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

Мета вивчення курсу: вивчити комплекс питань, пов’язаних з організацією і регулюванням 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств на макрорівні.  

Завдання курсу: вивчити основи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні; 

розглянути реформи в регулюванні зовнішньоекономічних зв’язків; проаналізувати сучасний стан 

зовнішньоекономічних зв’язків України.    

Змістовні модулі: 

1. Конституційні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в Україні.  

2. Роль і значення Міністерства економіки, Міністерства фінансів і Національного банку України в системі 

управління ЗЕД. 

3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в областях України.  

4. Організації, що сприяють розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України. Торгові представництва 

України.  

5. Регулювання ЗЕД підприємства.  

6. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні.  

7. Зовнішньоекономічна політика держав із ринковою економікою. 

8. Види зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішня торгівля як основна форма зовнішньоекономічних 

зв’язків.  

9. Активізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні  

10. Вплив суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку України.  

 

ПП 1.2.14. Фінанси підприємства 

Мета вивчення курсу:  формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх 

функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи. 

Завдання курсу: вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх 

еволюційного розвитку; теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціонування 

фінансової системи держави. 

Змістовні модулі: 

1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії. 

2. Генезис і еволюція фінансів. 

3. Фінансове право і фінансова політика. 

4. Податки. Податкова система. 

5. Бюджет. Бюджетна система. 

6. Страхування. Страховий ринок. 

7. Фінансовий ринок. 

8. Фінанси суб'єктів господарювання. 

9. Міжнародні фінанси. 

10. Фінансовий менеджмент. 

 

ПП 1.2.15 Логістика 

Мета вивчення курсу:  формування вмінь та навичок щодо механізму логістичних відтворень логістичних 

систем, ефективного управління матеріальними потоками. 

Завдання курсу: вивчення  загальних закономірностей розвитку  логістичних систем, особливості та тенденції 

управління та оптимізація матеріальних потоків. 

Змістовні модулі:  

1. Основні поняття та визначення логістики.  

2. Концептуальні основи логістики.  

3. Методологічний апарат логістики.  

4. Методи планування та управління виробничими та економічними системами.  

5. Методи системного аналізу.  

6. Методи моделювання логістичних систем.  

7. Функціональний логістичний менеджмент.  

8. Зв’язок логістики з основними функціональними сферами бізнесу.  

9. Управління замовленнями.  

10. Управління закупками.  

11. Виробнича логістика.  

12. Дистриб’юція та фізичний розподіл товарів.  

13. Управління запасами.  



14. Транспортна логістика.  

15. Складська логістика.  

16. Підтримка логістичного менеджменту.  

17. Інформаційна логістика.  

18. Логістичне адміністрування. 

 

ПП 1.2.16. Облік і аудит 

Мета вивчення курсу:  освоєння студентами основ бухгалтерського обліку діяльності підприємств різних форм 

власності та видів діяльності; набуття практичних навичок документального оформлення господарських операцій, 

ведення облікових регістрів, складання фінансової звітності. 

Завдання курсу: вивчити об’єкти бухгалтерського обліку; способи оцінки об’єкта; загально прийняті принципи 

бухгалтерського обліку; облікові процедури; облік окремих видів господарських операцій підприємств; фінансова 

звітність. 

Змістовні модулі:  

1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти.  

2. Фінансовий, управлінський і податковий облік.  

3. Бухгалтерський баланс.  

4. Система бухгалтерського обліку.  

5. Інформаційне забезпечення бухгалтерських систем.  

6. Міжнародне та національне регулювання бухгалтерського обліку.  

7. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. 

8. Фінансовий облік. Облік статутного капіталу.  

9. Облік необоротних активів.  

10. Облік виробничих запасів.  

11. Облік та звітність матеріально відповідальних осіб.  

12. Облік оплати праці та розрахунків з персоналом.  

13. Облік витрат на оплату праці. Облік витрат підприємства.  

14. Облік готової продукції та її реалізації.  

15. Ціноутворення та калькуляція.  

16. Управлінський облік. складові.  

17. Калькулювання витрат..  

18. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості.  

19. Міжнародні стандарти обліку та їх особливості. 

20. Механізми аудиту. 

21. Контрольно-аудиторський процес та його стадії 

 

ПП 1.2.17 Управління персоналом 

Мета вивчення курсу:  формування умінь щодо розроблення та здійснення  кадрової політики, забезпечення 

цілеспрямованого використання персоналу організації. 

Завдання курсу: визначення особливостей та загальних закономірностей формування, функціонування та 

розвитку персоналу організації. 

Змістовні модулі:  

1. Менеджмент персоналу як соціальна система.  

2. Трудові ресурси, робоча сила, персонал, кадри організації.  

3. Людина як об’єкт менеджменту персоналу. 

4. Різновиди соціальних груп, поведінка людей у групах.  

5. Формальні та неформальні групи.  

6. Різновиди колективів, їх структура та динаміка.  

7. Згуртованість колективу, соціально-психологічний клімат.  

8. Громадські організації, стосунки з профспілками.  

9. Колективне управління та його форми.  

10. Методи збирання соціальної інформації у колективі.  

11. Соціальний розвиток колективу. 

12. Кадрова політика організації.  

13. Служби персоналу, їх різновиди та функції.  

14. Кадрове планування.  

15. Професія, спеціальність, посада. 

16. Профорієнтація. 

17. Добір кадрів, наймання персоналу, трудова адаптація.  

18. Оцінювання та атестація персоналу.  

19. Психологічний аналіз особи працівника.  

20. Управління мобільністю кадрів, трудова кар'єра.  

21. Розвиток персоналу, формування резерву.  



22. Вивільнення персоналу, плинність кадрів. 

 

ПП 1.2.18 Самоменеджмент 

Мета вивчення курсу:   вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з 

питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових 

навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту 

працю. 

Завдання курсу:  теоретична та практична підготовка студентів із питань: визначення особистісних цінностей та 

цілей менеджера; управління саморозвитком особистості; розвинення навичок ефективного керівництва; організації 

управлінської діяльності менеджерів різних рівнів; застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації 

діяльності менеджера; використання часу як ресурсу. 

Змістовні модулі: 

1. Методологічні підходи до самоменеджменту. 

2. Планування особистої роботи менеджера. Тайм-менеджмент  

3. Планування ділової кар'єри менеджера  

4. Організація діяльності менеджера. Проведення переговорів, нарад та зборів.   

5. Техніка ефективної презентації  

6. Самомотивування та самоконтроль менеджера. 

7. Формування якостей ефективного менеджера. 

8. Розвиток менеджерського потенціалу. 

 

ПП 1.2.19 Адміністративний менеджмент 

Мета вивчення курсу:  підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки 

правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню 

цілісної системи адміністративного управління організацією. 

Завдання курсу: вивчення термінологічної бази з адміністративного менеджменту;  обґрунтування ролі 

адміністрації та менеджера-адміністратора в системі адміністративного менеджменту; вивчення функцій та процесу 

адміністративного управління; формування вмінь щодо планування та організовування адміністративної роботи; 

обґрунтування вибору форм і методів адміністративного впливу на підлеглих; вивчення форм адміністративного 

контролювання та регулювання діяльності; формування інформаційно-адміністративного забезпечення роботи 

організації.  

Змістовні модулі: 

1. Теорія адміністративного менеджменту 

2. Систем адміністративного менеджменту та апарат управління 

3. Планування в адміністративному менеджменті 

4. Організування праці підлеглих та проектування робіт 

5. Мотивування працівників апарату управління 

6. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті 

7. Адміністративні методи управління 

8. Адміністрування управлінських рішень 

9. Сучасні технології адміністративного менеджменту 

  

ПП 1.2.20 Управління електронною комерцією 

Мета вивчення курсу:  формування у майбутніх менеджерів системних знань і практичних навичок роботи у 

віртуальному комерційному середовищі. 

Завдання курсу: здійснення процесів формування у студентів навичок володіння науково-обгрунтованими 

методами організації комерційних процесів у світовій мережі Інтернет з точки зору вивчення електронного ринку 

організації оптової та роздрібної торгівлі на основі нормативно-правового забезпечення електронної комерції. 

Змістовні модулі: 

1. Розвиток електронної комерції в світовому співтоваристві.  

2. Інструментарій електронної комерції.  

3. Інструменти Інтернет-маркетингу.  

4. Організація роздрібної торгівлі в Інтернеті.  

5. Платіжні системи електронної комерції.  

6. Web-аукціони, віртуальні спільноти та web-портал.  

7. Електронна комерція та організація виробництва.  

8. Нормативно-правове забезпечення електронної комерції.  

9. Безпека електронної комерції. 
 

 

 

ПП 1.2.21 Інвестиційний менеджмент 



Мета вивчення курсу:   формування знань і навичок щодо розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу 

інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного 

фінансового портфеля та програм реальних інвестицій підприємства. 

Завдання курсу:  з'ясування сутності і особливостей інвестиційного менеджменту на підприємстві; формування 

знання теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів формування 

інвестицій, розробки інвестиційних проектів, створення системи інвестиційного менеджменту та забезпечення її 

ефективного функціонування в динамічному ринковому середовищі; ознайомлення з розробкою бізнес-планів 

інвестиційних проектів; виявлення особливостей інвестиційного менеджменту діяльності фірм на вітчизняному 

ринку. 
Змістовні модулі: 

1. Теоретичні і методологічні основи інвестицій і  інвестиційного менеджменту.  

2. Оцінка інвестиційних якостей і ефективності інструментів фондового ринку. 

3. Обгрунтування і оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів. 

4. Інвестиційний ринок: його оцінка і прогнозування. 

 

ПП  1.2.22 Організаційна поведінка 

Мета вивчення курсу:  опанування знанням та набуття практичних навичок з питань індивідуально-

психологічних характеристик особистості, її мотивації та ставлення до різних складових трудового процесу, 

вертикальних і горизонтальних комунікацій та міжособових стосунків, тенденцій організаційного розвитку та реакцій 

на зміни, що дасть можливість ідентифікувати, розуміти та прогнозувати людську поведінку в конкретних ситуаціях.  

Завдання курсу: засвоєння основних теоретичних положень і вироблення практичних навичок формування і 

управління поведінкою персоналу в організації; вивчення проблематики розвитку і ефективного управління 

людськими ресурсами сучасної організації; освоєння різних підходів до управління людським потенціалом організації. 

Змістовні модулі: 

1. Концепція організаційної поведінки  

2. Людина в системі організаційної поведінки  

3. Управління поведінкою індивіда. Мотивація та результативність в організації   

4. Організація роботи індивіда. Персональний розвиток в організації.  

5. Управління виконанням та оцінювання роботи індивіда 

6. Природа та типи груп в організації. Групова динаміка і розвиток груп в організації  

7. Лідерство в організації 

8. Управління поведінкою робітників в конфліктних ситуаціях  

9. Управління комунікаціями в організації   

10. Управління поведінкою в організації  

11. Організаційна культура. Організаційна поведінка в міжнародному бізнесі. Моделі міжкультурних 

відмінностей 

12. Управління організаційним розвитком. Зміни в організації  

 

ПП 1.2.23 Стратегічне управління 

Мета вивчення курсу:  оволодіння сучасними теоретичними основами стратегічного управління та практичними 

навичками прийняття стратегічних рішень в процесі управління діяльністю та розвитком підприємства на ринку.  

Завдання курсу: теоретична підготовка студентів і формування у них навичок у сфері стратегічного управління 

підприємством. 

Змістовні модулі: 

1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління. 

2. Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії підприємства. 

3. Стратегічне планування. 

4. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства. 

5. Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних переваг. 

6. Види стратегічного управління. 

7. Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією підприємства. 

8. Генерування стратегій та умови їх реалізації. 

9. Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень на підприємстві. 

 

ПП 1. 2.24 Комунікативний менеджмент 

Мета вивчення курсу:  опанування студентами знань щодо різних форм ділової комунікації, необхідних для 

професійної діяльності в царині менеджменту, задля досягнення конструктивного результату при діловій взаємодії та 

забезпечення розвитку комунікативної компетентності фахівця шляхом зваженого аналізу ділових ситуацій і 

ефективного впливу на них в умовах інформаційного суспільства. 

Завдання курсу:  дати системне уявлення про ділову комунікацію і методологію комунікативного менеджменту. 

Для цього необхідно засвоїти понятійно-категоріальний апарат дисципліни, опанувати структуру, функції, види і 

форми комунікації, сформувати знання щодо концептуальних засад і стратегії комунікативного менеджменту. 



Змістовні модулі: 

1. Комунікативний процес в зовнішньому середовищі організації 

2. Механізми управління комунікаціями 

3. Корпоративна ідентичність 

4. Сутність та роль комунікативного менеджменту в управлінні 

 

ПП 1.2.25 Управління інноваціями 

Мета вивчення курсу:  оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками управління 

інноваційною діяльністю організації. 

Завдання курсу:  теоретична підготовка студентів і формування у них навичок у сфері управління інноваційною 

діяльністю організації. 

Змістовні модулі: 

1. Сутність понять управління інноваціями 

2. Інноваційна діяльність як об’єкт управління 

3. Державна підтримка інноваційних процесів 

4. Організаційні форми інноваційної діяльності 

5. Управління інноваційним розвитком організації 

6. Управління інноваційним проектом 

7. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б 

Опис варіативних навчальних дисциплін 



 

Дисципліни циклу загальної підготовки 

 

Логіка 

Опис змісту дисципліни: Зміст поняття «логіка». Історичні етапи розвитку логічного значення: традиційна 

логіка та сучасна. Періоди сучасної логіки: а) класичний (логіка висловлювань,  логіка  предметів);  б)  некласичний  

(антична  логіка,  логіка  часу, епістемічна логіка, деонтична логіка, аксіологічна логіка, логіка дії тощо). Розвиток 

логіки в Україні. Особливості логіки як науки. Мислення як предмет вивчення логіки. Чуттєві форми пізнання. 

Особливості абстрактного мислення. Логічні форми мислення. Логіка і мова. Поняття штучної мови. Поняття як 

форма мислення. Ознака предмета думки. Логічні засоби утворення понять: порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, 

узагальнення. Зміст та обсяг поняття. Види понять за обсягом. Види понять за змістом. Обмеження та узагальнення 

поняття. Сумісні  та несумісні поняття. Типи сумісності: рівнозначність, підпорядкування, перетин. Типи 

несумісності: співпідпорядкування, суперечності, протилежності. Види визначень: номінальні та реальні; явні та 

наявні. Правила  визначення  поняття.  Відношення  часткової  сумісності.  Відношення підпорядкування.  

Відношення  підпорядкування.  Відношення  протилежності. Відношення суперечності. Логічний квадрат. Поняття 

складного судження. Логічні сполучники та логічні операції. Кон’юкція, слабка і сильна диз’юнкція, імплікація, 

еквіваленція. Принципи формалізації складних суджень. Основні риси правильного мислення. Закон тотожності. 

Закон несуперечності Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави. Необхідність виконань законів логіки. 

Поняття умовиводу та його роль у пізнанні. Структура умовиводу. Види умовиводів. Індуктивні умовиводи, їх 

особливості і специфіка. Основні риси наукової індукції, її значення в системі людських знань. Аналогія та її види. 

Гіпотеза як форма розвитку знань. Основні етапи розвитку гіпотези.  Поняття  про  аргументацію.  Дедуктивна  та  не  

дедуктивна  аргументації. Доведення як найсильніший вид аргументації. Структура доведення: теза, аргументи, 

демонстрація. Основні різновиди доведення: пряме і непряме доведення. Критика тези. Критика аргументів, критика 

демонстрації. Конструктивна та деструктивна критика. Правила, помітки, хитрощі щодо аргументів та демонстрації. 

Паралогізми та софізми. Логічні парадокси.   

 

Етика бізнесу 

Опис змісту дисципліни: Зміст, структура, категорії етики бізнесу. Сучасні проблеми етики бізнесу.  Моральні  

дилеми,  естетична  оцінка,  критерії  смаку у бізнес середовищі.  Мистецтво  життя  та мистецтво у бізнес соціумі. 

Переваги особистісного та творчого ставлення. Свобода бізнесу та  права  людини  у бізнес середовищі.  

Корпоративна та соціальна відповідальність бізнесу. 

 

Світова культура і мистецтво 

Опис змісту дисципліни: Культура і мистецтво у сутнісному виміру, виникнення культури та мистецтва в 

первісному суспільстві. Культура і мистецтво Стародавнього Єгипту та Межиріччя. Культура і мистецтво 

Стародавнього Китаю та Індії. Антична культура та мистецтво. Арабська  культура та мистецтво. Середньовічна 

культура та мистецтво. Культура та мистецтво доби Відродження. Західноєвропейська культура та мистецтво XVII-

XVIII ст. Західноєвропейська культура та мистецтво  XIX – поч. ХХ ст. Провідні тенденції розвитку сучасної світової  

культури і мистецтва. Модерн і постмодерн. 

 

Релігієзнавство 

Опис змісту дисципліни: основи теорії дисципліни «Релігієзнавство». Підходи до класифікації релігії, її функції 

та структурні компоненти. Національні релігії та їх різновиди. Глобальні релігії: християнство, іслам та буддизм. 

Релігія та церкви України. Свободи думки та релігійна толерантність. Неорелігійні напрямки. 

 

Соціологія 

Опис змісту дисципліни: Передумови, причини та етапи виникнення соціології.Соціологія як наука про 

суспільство.Соціальні системи і організації.Особливість і суспільство.Соціальна діяльність і соціальна поведінка 

особистості.Соціальна екологія. Взаємодія природи та суспільства.Соціальна девіація.Соціологія сімꞌї та шлюбу. 

Соціальна стратифікація суспільства. Соціологія економіки та розподільних відносин.Соціально-етнічні та 

демографічні процеси.Соціологія освіти і науки.Соціологія релігії.Методика проведення соціологічних досліджень та 

обробка їх результатів 

 

Культурологія 

Опис змісту дисципліни: Закономірності формування та розвитку культури як феномену людської  діяльності,  

специфіка  розвитку  матеріальної  та  духовної  культури. Співвідношення понять «культура» і «цивілізація». Історія 

становлення культурології як системи інтегрованих знань про сутність, закономірності існування, розвитку, значення 

та  способи  людського  пізнання  культури.  Форми  і  види  культури. Особливості формування і розвитку художньої 

культури. Історична динаміка світової культури.   

 

Економетрія (Економетрика) 

Опис змісту дисципліни. Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ і процесів. 

Моделі парної регресії та їх дослідження. Загальна лінійна економетрична модель. Мультиколінеарність. 



Гетероскедастичність. Автокореляція в економетричних моделях динаміки. Моделі розподіленого лагу. Оцінювання 

параметрів системи одночасних рівнянь. Методи дослідження якісних економічних показників. 

 

Планування діяльності підприємств 

Опис змісту дисципліни: Теоретичні аспекти управління плануванням діяльності підприємства. Сутність 

системи планування діяльності підприємств. Принципи впровадження оперативно-календарного планування.  

Особливості формування виробничих планів. Планування показників матеріально-технічного забезпечення 

виробництва. Планування параметрів виробничої потужності підприємства. Планування чисельності та основних 

параметрів роботи персоналу. Управління планами виробничих витрат підприємства. Бізнес планування як основа 

підприємництва.  

 

Університетська освіта 

Опис змісту дисципліни: Розвиток університетської освіти: від давнини до сучасності. Німецька, англійська, 

італійська, американська моделі університетської освіти. Magna Charta Universitatum. Функції університету XXI 

століття і принципи університетської освіти. Моделі університетської організації (класичний, автономний, 

підприємницький, світовий  університет, університет–підприємство, дослідницький університет). Історія розвитку 

Маріупольського державного університету. 

 

Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини 

Опис змісту дисципліни: Мотиви як детермінанти поведінки і діяльності людини. Мотив як складне інтегральне 

утворення. Мотивація  як  процес. Проблема мотивації  в психологічних дослідженнях. Методи вивчення мотивів і 

мотивації. Структура, функції мотиву. Поняття мотиву у  вітчизняній і закордонній психології. Індикатори мотивації. 

Процес «прийняття мотиву» особистістю. 

 

Конфліктологія та теорія переговорів 

Опис змісту дисципліни: Конфліктологія як наука. Історія розвитку конфліктологічної думки. Поняття, 

причини, функції та типологія конфліктів. Основні структурні характеристики конфлікту. Динаміка конфлікту та 

механізми його виникнення. Конфліктна поведінка: поняття, стратегії і тактики. Внутрішньоособистісний конфлікт: 

поняття, характеристики та види. Конфлікти на різних рівнях соціальної системи. Процес управління конфліктами. 

Діагностика конфліктів. Вирішення конфліктів: форми, етапи, критерії та стратегії. Третя сторона в урегулюванні 

конфлікту. Переговорний процес як спосіб вирішення конфліктів. 

 

 

Дисципліни циклу професійної підготовки 

 

Ціноутворення 

Опис змісту дисципліни: Теорія та методологія ціноутворення. Система цін та їх класифікація. Собівартість продукції 

(послуг) підприємств. Держане регулювання цін. Формування та типи цінової політики підприємств. Методи 

ціноутворення. Встановлення цін на новий товар. Цінові стратегії. Ринковий механізм ціноутворення. 

 

Страхування 

Опис змісту дисципліни: Сутність, необхідність та класифікація страхування. Страховий ринок та його регулювання. 

Галузі страхування. Перестрахування і співстрахування.Фінансовий стан страхової компанії. 

 

Бренд-менеджмент 

Опис змісту дисципліни: Історія  виникнення бренду. Сутність та зміст бренду. Створення бренду. 

Позиціонування бренду. Управління брендом. Маркетингові комунікації та їх роль в розвитку бренду. Організація 

маркетингової діяльності та її взаємоз’вязок з брендингом. Стратегії управління активами бренда. Організаційні 

основи франчайзингової форми використання бренда. Сутність та характеристики інтернет – бренда. 

 

Інформаційні системи в менеджменті 

 Опис змісту дисципліни:  Сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій. Еволюція 

інформаційних систем. Створення інформаційних систем, їх якість та ефективність. Математичне, програмне та 

інформаційне забезпечення нових інформаційних технологій (НІТ). Інтелектуалізація НІТ та систем. Експертні 

системи та їх характеристики. Інформаційно-довідкові системи у менеджменті. Експертно-навчаючі системи. Системи 

підтримки прийняття рішень. Інформаційні технології формування бізнес-планів. CASE-технології та їх застосування. 

 

 

 

 

Основи туризмознавства 



Опис змісту дисципліни:  Організаційні основи туризмознавства. Особливості розвитку туризму в системі 

економічної діяльності. Історія розвитку туризмознавства в країнах світу. Механізм туризмознавства. Сучасні 

напрями розвитку туризмознавства.   

 

Організація туризму 

Опис змісту дисципліни: Організаційні основи туризму. Побудова структури туристичного підприємства. 

Нормативно-правове регулювання туристичної індустрії. Ліцензування туристичної діяльності. Суб’єкти туристичної 

діяльності. Туристський ваучер. Типізація підприємств туристичної індустрії. Організація закордонного туризму. 

Організація іноземного туризму. Організація надання транспортних послуг. Організація інформаційних послуг. 

Організація повсякденного обслуговування туристів. Організація матеріально-технічного постачання в туристичній 

індустрії. Організація роботи обслуговуючих господарств. Організація праці в туристичній індустрії. Норми праці у 

туристичній індустрії. Організація роботи курортних господарств. Організація підприємств сфери дозвілля в туризмі. 

Організація системи безпеки туристів.  

 

Друга іноземна мова 

Опис змісту дисципліни: 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. 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.  

 

Бізнес-планування туристичного підприємства 

Опис змісту дисципліни: Сутність бізнес-планування. Специфіка планування в системі туристичного 

підприємства. Принципи бізнес-планування туристичного підприємства. Структура бізнес-плану. Обгрунтування 

маркетингової програми бізнес-плану. Оцінка ефективності бізнес-планування туристичного підприємства. 

 

Аналіз господарської діяльності туристичного підприємства 

Опис змісту дисципліни: Сутність та зміст аналізу господарської діяльності туристичного підприємства. 

Особливості теоретичних та методологічних підходів до аналізу господарської діяльності туристичного підприємства. 

Принципи, мета, завдання, функції та організація аналізу господарської діяльності туристичного підприємства. 

Методика аналізу туристичного продукту. Аналіз конкурентного середовища туристичного підприємства. Аналіз 

фінансового стану туристичного підприємства. Аналіз мотиваційних аспектів діяльності персоналу туристичного 

підприємства. 

 

Організація дозвілля в туристичній індустрії 

Опис змісту дисципліни: Мотивація  дозвілля. Організація роботи аніматорів. Парки розваги. Тематичні 

парки. ЕПКОТ-центри. Новітні технології в функціонуванні тематичних парків. Цінова політика підприємств сфери 

дозвілля. Організація роботи сезонних парків. Організація інвестиційного процесу в сфері дозвілля. Маркетинг на 

підприємствах дозвілля в туристичній індустрії. 

 

Економіка підприємств туристичної індустрії 

Опис змісту дисципліни: Теорії підприємств і основи підприємництва. Види підприємств, їх організаційно-

правові форми. Зовнішнє середовище господарювання туристичних підприємств. Структура та управління 

туристичним підприємством. Ринок та туристичні послуги. Планування діяльності туристичних підприємства. 

Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. Капітал підприємства. Інвестиції та інноваційна 

діяльність туристичного підприємства. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства. Організація 

роботи підприємства і забезпечення якості туристичних послуг. Витрати на виробництво та реалізацію тур продукту.  

Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Економічна безпека та антикризова діяльність. 

 

Менеджмент підприємств туристичної  індустрії 

Опис змісту дисципліни: Туризм як об’єкт управління. Етапи розвитку менеджменту туризму. Система 

управління туризмом. Структура управління туризмом. Горизонтальний і вертикальний розподіл праці на 

туристичному підприємстві. Функції і принципи менеджменту в туризмі. Організаційно-адміністративні, економічні, 

соціально-психологічні методи управління підприємством туристичної індустрії. Стилі керівництва туристичною 

фірмою. Управлінські рішення.  Управління персоналом туристичної фірмі. Ефективність менеджменту на 

туристичному підприємстві. Соціальна ефективність менеджменту в туризмі.  

 

Конкурентоспроможність підприємств туристичної  індустрії 



Опис змісту дисципліни: Загальна характеристика конкурентоспроможності туристичного підприємства. 

Конкурентоспроможність туристичного продукту (послуг). Система забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств туристичної індустрії.  Критерії якості в конкурентоспроможності туристичних підприємств. Оцінка 

конкурентоспроможності туристичного продукту (послуг). Напрями підвищення конкурентоспроможності 

підприємств туристичної індустрії. 

 

Основи готельно-ресторанного бізнесу 

Опис змісту дисципліни:  Сутність, зміст та особливості готельно-ресторанного бізнесу. Готельно-ресторанний 

бізнес в системі сфери послуг. Історія розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Принципи, мета, завдання, функції 

готельно-ресторанного бізнесу. Планування готельно-ресторанного бізнесу. Оцінка результативності готельно-

ресторанного бізнесу. Сучасні напрями розвитку готельно-ресторанного бізнесу.   

 

Організація готельного господарства 

Опис змісту дисципліни: Типізація та класифікація підприємств готельного господарства. Організація 

житлових і нежитлових приміщень у підприємствах готельного господарства. Організація і технологія обслуговування 

в готельному господарстві. Організація допоміжних служб. Інтер’єр готелів. Організація праці на підприємствах 

готельного бізнесу. Організація підприємств громадського харчування. Типізація та класи підприємств громадського 

харчування. Основні вимоги до підприємств громадського харчування. Організація виробничої і торговельної 

діяльності підприємств громадського харчування. Оцінка ефективності організації готельно-ресторанного 

господарства.  

 

Бізнес-планування підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

Опис змісту дисципліни: Сутність бізнес-планування. Специфіка планування в системі ГРБ. Принципи бізнес-

планування  підприємств ГРБ. Структура бізнес-плану. Обгрунтування маркетингової програми бізнес-плану. Оцінка 

ефективності бізнес-планування підприємств ГРБ. 

 

Аналіз господарської діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

Опис змісту дисципліни: Сутність та зміст аналізу господарської діяльності підприємств готельно-ресторанного 

бізнесу. Особливості теоретичних та методологічних підходів до аналізу господарської діяльності підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу. Принципи, мета, завдання, функції та організація аналізу господарської діяльності 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Методика аналізу підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Аналіз 

конкурентного середовища підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Аналіз фінансового стану підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу. Аналіз мотиваційних аспектів діяльності персоналу підприємств готельно-

ресторанного бізнесу. 

 

Організація та технологія  виробництва в готельно-ресторанному бізнесі 

Опис змісту дисципліни: Організаційні основи та технологія виробництва в готельно-ресторанній індустрії. 

Особливості та пріоритетні напрями розвитку техніки та технологій виробництва в готельно-ресторанній індустрії  

Нормативно-правове регулювання організації та технології виробництва в готельно-ресторанному бізнесі.  

 

Економіка підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

Опис змісту дисципліни: Теорії підприємств і основи підприємництва. Види підприємств, їх організаційно-

правові форми. Зовнішнє середовище господарювання підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Структура та 

управління підприємством готельно-ресторанного бізнесу. Ринок готельно-ресторанних послуг. Планування 

діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. Капітал підприємства. Інвестиції та інноваційна 

діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підпри-

ємства. Організація роботи підприємства і забезпечення якості  послуг ГРБ. Витрати на виробництво та реалізацію 

послуг ГРБ.  Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Економічна безпека та антикризова 

діяльність. 

 

Менеджмент підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

Опис змісту дисципліни: Готельно-ресторанний бізнес як об’єкт управління. Етапи розвитку менеджменту 

ГРБ. Система управління ГРБ. Структура управління ГРБ. Горизонтальний і вертикальний розподіл праці на 

підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Функції і принципи менеджменту в ГРБ. Організаційно-

адміністративні, економічні, соціально-психологічні методи управління підприємством ГРБ. Стилі керівництва 

підприємствами ГРБ. Управлінські рішення.  Управління персоналом підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

Ефективність менеджменту на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Соціальна ефективність менеджменту в 

ГРБ.  

 

 

Конкурентоспроможність підприємств готельно-ресторанного бізнесу 



Опис змісту дисципліни: Загальна характеристика конкурентоспроможності т готельно-ресторанного бізнесу. 

Конкурентоспроможність послуг ГРБ. Система забезпечення конкурентоспроможності готельно-ресторанного 

бізнесу.  Критерії якості  конкурентоспроможності готельно-ресторанного бізнесу. Оцінка конкурентоспроможності 

послуг ГРБ. Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств ГРБ. 

 

Соціальний захист і безпека людини 

Опис змісту дисципліни: Соціальний захист і соціальна безпека. Особливості соціального захисту протягом 

життєвого циклу людини. Походження концепцій та основні типи держави соціального добробуту. Якість життя 

людини. Основні складові соціальної безпеки і якості життя. Індекс людського розвитку. Показники людського 

розвитку в Україні. Програми розвитку ООН. Напрямки здійснення соціального захисту. Соціальне страхування як 

основа соціального захисту людини. Пенсійне забезпечення як складова система соціального захисту. Проблеми 

фінансування соціальної сфери. Законодавче забезпечення соціального захисту. Міжнародні відносини України у 

сфері соціального захисту населення. 

 

Економіка регіонів України 

Опис змісту дисципліни: Регіональна економіка. Система економічної регіоналізації України. Територіальні 

особливості регіональної економіки. Вплив соціокультурного середовища на економічний розвиток регіонів.   

Принципи економічного районування України. Економічний розвиток регіонів України. Регіональна економічна 

політика України. Управління регіональним розвитком. Західний економічний макрорайон. Східний економічний 

макрорайон. Південний економічний макрорайон.  Територіальне самоуправління. Об’єкти регіональних інтересів. 

 

Міське та регіональне планування 

Опис змісту дисципліни: Теоретичні основи міського та регіонального планування. Практика планування 

розвитку населених пунктів у країнах Західної Європи. Структура організації та управляння міського та регіонального 

планування. Фінансові джерела планування. Моделі та теорії міського планування. Формулювання та впровадження 

планів. Забезпечення та управління муніципального житлового будівництва. Планування транспорту. Планування 

дорожньої інфраструктури. Управління транспортом. Управління та збереження історичних пам’яток міст. 

Планування туризму. Зелене планування. 

 

Аналіз регіонального розвитку 

Опис змісту дисципліни: Сутність та зміст аналізу регіонального розвитку. Особливості теоретичних та 

методологічних підходів до аналізу регіонального розвитку. Принципи, мета, завдання, функції та організація аналізу 

регіонального розвитку. Методичні засади щодо аналізу регіонального розвитку. Виробничий, аграрний, 

торгівельний, транспортний потенціал регіону. Аналіз соціально-економічного становища регіону. Аналіз 

привабливості регіону щодо іноземного інвестування. Аналіз результативності діяльності регіону.  

 

Соціально-економічна інфраструктура регіону 

Опис змісту дисципліни: Соціально-економічна інфраструктура:зміст і основні категорії. Поняття і види 

загальної та спеціалізованої інфраструктури. Правові основи, принципи організації та  функції інфраструктури 

регіону. Виробнича, підприємницька, фінансово-кредитна, банківська, торговельна, транспортна, енергетична 

інфраструктура. Напрямки розвитку соціальної інфраструктури (інституції освіти, охорони здоров'я, туризму та 

рекреаційної сфери, комунального та житлового господарства та ін..). 

 

Економіка міста 

Опис змісту дисципліни: Міське господарство. Структура народногосподарського комплексу міста. 

Повноваження міських органів влади у галузі соціально-економічного розвитку території. Програми соціально-

економічного розвитку міста. Житлово-комунальне господарство. Механізм управління комунальним господарством 

міста. Альтернативні шляхи надання комунальних послуг. Житлова політика на території міста. Соціальна 

інфраструктура. Охорона здоров’я. Освіта і культура. Реформування економіки міста. Приватизація і роздержавлення 

економіки міста. Орендні відносини на території міста. Сприяння розвитку економіки міста. Програми розвитку 

підприємництва. Ініціативи по забезпеченню зайнятості. 

 

Маркетинг-менеджмент територій 

Опис змісту дисципліни: Сутність т зміст маркетинг-менеджменту територій. Теоретичні аспекти 

мезомаркетингу та менеджменту територій. Система регіонального та муніципального управління. Визначення 

виробничого, аграрного, транспортно-логістичного, соціально-інфраструктурного потенціалу регіону. Дослідження 

конкурентного середовища і пріоритетних позицій регіону в національній економіці. Управління економічною 

спеціалізацією регіону. Комплекс маркетингу регіонального розвитку. Напрямки підвищення ефективності 

маркетингового управління регіоном. 

 

 

Конкурентоспроможність регіону 



Опис змісту дисципліни: Сутність, зміст, основні категорії регіональної конкурентоспроможності. Теорія і 

методологія конкуренції та регіональної конкурентоспроможності. Принципи, фактори та механізми 

конкурентоспроможності регіону. Формування конкурентного потенціалу регіону. Оцінка конкурентних переваг та 

слабких позицій регіону в національній економіці. Напрямки підвищення конкурентного потенціалу регіону. 

 

 

 

 


