
БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА 

 «ЛОГІСТИКА»  

 

 кваліфікація, що присвоюється 

Бакалавр з менеджменту. 

 тривалість програми 
4 роки. 

 кількість кредитів 

240 кредитів ЄКТС. 

 рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки 

кваліфікацій та Європейської рамки кваліфікацій 

Бакалавр (перший цикл вищої освіти). 

 галузь навчання  

07 Управління та адміністрування. 

 конкретні вимоги щодо вступу  

Зарахування проводиться приймальною комісією згідно з «Умовами 

прийому до ВНЗ» та «Правилами прийому у ДонНУЕТ».  

 конкретна процедура визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного)  

На навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс (з 

нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком 

навчання) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста. Прийом здійснюється за результатами фахового 

вступного випробування. 

 кваліфікаційні вимоги та положення, включно з вимогами 

стосовно закінчення навчального закладу  

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація якості 

підготовки бакалавра з маркетингу щодо встановлення фактичної 

відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики здійснюється екзаменаційною комісією з  фаху. Атестація 

передбачає  оцінку рівня професійних знань, умінь та навичок випускників та 

включає захист  дипломної роботи і складання комплексного екзамену з 

базової освіти. Присвоєння кваліфікації «Бакалавр з менеджменту» здійснює 

екзаменаційна комісія Університету. 

 профіль програми  

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: 

обов'язкові дисципліни – 168 кредитів (дисципліни гуманітарної підготовки – 

30 кредитів, дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки – 33 кредити, дисципліни професійної та практичної підготовки – 

105 кредитів); вибіркові дисципліни– 61,5 кредитів (дисципліни гуманітарної 

підготовки – 13 кредитів, дисципліни природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки – 3 кредити, дисципліни професійної та 

практичної підготовки – 45,5 кредитів); атестація –10,5 кредита. 

 



 результати навчання програми 

Знання і розуміння     
базові уявлення про основи філософії, психології, соціології, 

політології, етики і естетики, вітчизняної і світової історії і культури, що 

сприяють формуванню стійкого світогляду, політичної культури, активної 

життєвої та громадянської позиції; 

розуміння сутності чинників і наслідків макроекономічного розвитку та 

їх вплив на діяльність організації, 

розуміння культурних питань сучасності та соціально-історичної 

сутності явищ і процесів людського буття;  

розуміння сутності перетворень, що відбуваються в Україні, її місця у 

загальноєвропейському просторі та завдання, що стоять перед країною та 

світовою цивілізацією; 

знання загальних закономірностей, механізмів становлення та розвитку 

психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та людської 

особистості; 

знання загальноприйнятих норм поведінки та моралі у міжособистісних 

стосунках, створення умов для їх дотримання; 

базові знання з загального і функціонального менеджменту організацій, 

маркетингу, економіки підприємства, бухгалтерського обліку, фінансів, 

зовнішньоекономічної діяльності, права, підприємництва; 

сучасні знання з державного управління і регулювання економіки, 

теорії організацій і адміністративного менеджменту; 

поглибленні знання з менеджменту торговельних підприємств, 

організації і технології торгівлі, логістики, маркетингу торговельних 

підприємств, організації маркетингових досліджень, розробки товарної, 

цінової і розподільчої політики, рекламного менеджменту і маркетингових 

комунікацій, управління збутовою діяльністю підприємств, соціальних 

аспектів управління організацією, управління персоналом і організації праці 

менеджера. 

 

Застосування знань і розумінь 

володіння загальнонауковими, статистичними, економіко-

математичними методами дослідження, прийомами економічного аналізу; 

уміння використовувати сучасні інформаційні технології в 

менеджменті підприємств і використовувати інтернет - ресурси; 

уміння здійснювати моніторинг показників діяльності організації; 

уміння проектування організації управління, розподілу завдань в 

підприємстві, повноважень та відповідальності, організації підлеглих; 

уміння створювати ефективні системи економічної, організаційної і 

моральної мотивації персоналу і сприятливий соціально-психологічний 

клімат; 

уміння здійснювати попередній, поточний і заключний контроль 

діяльності підприємства та його підрозділів; 



навички ділового спілкування із застосуванням письмових, усних та 

електронних комунікацій, навички діловодства. 

 

Формування суджень 

здатність оцінювати результати фінансово-економічної діяльності; 

здатність координувати та регулювати взаємовідносини з контактними 

аудиторіями; 

здатність здійснювати процес розвитку та стимулювання персоналу; 

здатність прогнозувати та планувати цілі діяльності організації та 

підрозділів. 

 

 структура програми з кредитами 

 

Таблиця 1 - Обов’язкові дисципліни  

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1.  
Історія української 

державності та культури 
1 5 150/5 залік 

2.  Іноземна мова  1,2 10 300/5 екзамен 

3.  Філософія 1 5 150/5 екзамен 

4.  Соціологія і політологія 2 5 150/5 залік 

5.  Ділова українська мова  2 5 150/5 екзамен 

6.  Політична економія 1 5 150/5 екзамен 

7.  

Математика для 

економістів: Вища 

математика 

1 5 150/5 екзамен 

8.  Макроекономіка 2 5 150/5 екзамен 

9.  
Інформатика та 

інформаційні технології 
2д 3 90/7,5 залік 

10.  Мікроекономіка 3 5 150/5 

екзамен, 

курсова 

робота 

11.  

Математика для 

економістів: - теорія 

ймовірності і математична 

статистика 

3 5 150/5 екзамен 

12.  

Економіко-математичні 

методи та моделі:  

економетрика 

4 5 150/5 екзамен 

13.  Статистика 3 5 150/5 екзамен 

14.  
Державне та регіональне 

управління 
3 5 150/5 залік 



15.  Фінанси, гроші та кредит 4 5 150/5 залік 

16.  Бухгалтерський облік 4 5 150/5 екзамен 

17.  Міжнародна економіка 4 5 150/5 екзамен 

18.  
Тренінг з бухгалтерського 

обліку 
4д 3 90/7,5 екзамен 

19.  Теорія організації 5 5 150/4 залік 

20.  Маркетинг 5 5 1505 

екзамен, 

курсова 

робота 

21.  
Економіка і фінанси 

підприємства  
5,6 10 

150/5 

150/5 

екзамен, 

екзамен, 

курсова 

робота 

22.  Основи менеджменту 5,6 10 
150/5 

150/5 
екзамен 

23.  
Адміністративний 

менеджмент 
6 5 150/5 екзамен 

24.  Етика бізнесу 6д 3 90/7,5 екзамен 

25.  
Управлінсько-професійна 

практика 
6д 3 90/0 залік 

26.  Стратегічний менеджмент 7 5 150/5 

екзамен, 

курсова 

робота 

27.  Маркетинг підприємства 7 5 150/5 екзамен 

28.  Логістика 7 5 150/5 екзамен 

29.  Управління персоналом 8 5 150/5 

екзамен, 

курсова 

робота 

30.  Менеджмент підприємства 8 5 150/5 екзамен 

31.  Управління інноваціями 8 5 150/5 екзамен 

32.  
Практика переддипломна 

(виробнича) 
9 6 180/0 залік 

 

Таблиця 2- Вибіркові дисципліни  

 

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1.  
Риторика 

2 3 90/3 залік 
Психологія 

2.  
Трудове право 

2 3 90/3 залік 
Договірне право 

3.  Тренінг з іноземної мови 2д 3 90/7,5 залік 



Тренінг "Моделювання 

суспільно-історичних 

процесів" 

4.  

Господарське право 

4 4 120/4 залік Міжнародні економічні 

відносини 

5.  

Етика службового 

спілкування 4 3 90/3 залік 

Інституціональна економіка 

6.  

Тренінг з офісного 

менеджменту 2д 3 90/7,5 залік 

Практичний тренінг "Ринок" 

7.  

Самоменеджмент 

3 4 120/4 екзамен Організація праці 

менеджера 

8.  

Тренінг з організації 

проведення ділових 

переговорів 
4д 3 90/7,5 залік 

Логістична інфраструктура 

9.  

Тренінг з тайм-

менеджменту 
4д 3 90/7,5 залік 

Тренінг "Мистецтво 

презентації" 

10.  

Комунікативний 

менеджмент 5 5 150/4 залік 

Економічний аналіз 

11.  

Операційний менеджмент 

6 4 120/3 екзамен Управління організаційною 

поведінкою 

12.  

Психологія управління 

6 4 120/3 залік Зовнішньоекономічна 

діяльність 

13.  

Тренінг з брендингу 

6д 3 90/7,5 залік Тренінг "Техніка активних 

продажів" 

14.  

Тренінг з управлінського 

обліку 

6д 3 90/7,5 залік Складська логістика і 

управління товарними 

запасами 

15.  
Закупівельна логістика 

7 3,5 105/3 залік 
Маркетингові дослідження 

16.  
Логістика розподілу 

7 5 150/4 залік 
Адміністративне право 



17.  
Транспортна  логістика 

5 5 150/5 залік 
Рекламний менеджмент 

Атестація 

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1. 

Комплексний  екзамен з 

базової освіти: 

Маркетингова товарна 

політика, Маркетингові 

дослідження, Маркетинг 

послуг, Маркетингові 

комунікації 

9 1,5 45/0 Екзамен 

2. 
Виконання та захист 

дипломної роботи 
9 9 270 Екзамен 

 

 форма навчання 

денна. 

 положення про оцінювання та шкала оцінок 

Оцінювання здійснюється відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу (протокол Вченої Ради № 8 від 29.05.2015, наказ ректора 

№ 44 від 29.05.2015) та Тимчасового положення про проведення 

підсумкового контролю знань у формі тестування у ДонНУЕТ (протокол 

Вченої Ради № 3 від 2.11.2016, наказ ректора № 127 від 3.11.2015).  
 

Схема оцінювання у ДонНУЕТ (довідник з розподілу оцінок)  

 

Оцінка за національною шкалою / 

National grade 

Рівень досягнень, % / Marks, % 

Національна диференційована шкала 

Відмінно / Excellent 90 – 100 

Добре / Good 75 – 89  

Задовільно / Satisfactory 60 – 74  

Незадовільно / Fail 0 – 59  

Шкала ECTS 

A 90 – 100  

B 80 – 89 

C 75 – 79  

D 70 – 74  

E 60 – 69  

Fx 20 – 59  

F 0 – 19 

 



 навчальні практики  

 

Рік 

навчання  

Семестр/ 

кількість 

кредитів 

Кількіс

ть 

тижнів 

Назва практики 

3 курс 6 д / 3 кредити 2 Управлінсько-професійна практика 

4 курс 9 / 6 кредитів 4 Переддипломна практика 

 

 керівник програми чи еквівалентна посада 

Маловичко Світлана Вікторівна  – зав. кафедри маркетингу та менеджменту 

кандидат економічних наук, доцент  

Україна, 50005, м. Кривий Ріг, вул. Островського, 16, ауд. 501. 

Тел.: (050) 926-18-85 

Електронна пошта: svetlana.malovichko@mail.ru 

Сайт: http://kmm.donnuet.edu.ua/ 

 

 професійні профілі випускників 

Фахівець з логістики базового рівня має високий рівень теоретичної 

підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, 

що дозволяє займати такі посади: керівників підрозділів у сфері логістичної 

діяльності; менеджерів відділів (служб) логістики промислових і 

торговельних, підприємств; фінансових установ тощо; менеджерів в 

компаніях, які професійно займаються наданням логістичних послуг: в 

транспортно-експедиційних компаніях, на складських комплексах і митних 

терміналах, в транспортно-логістичних і дистрибутивних центрах; 

консультантів та експертів в компаніях, які займаються логістичним 

консалтингом та аутсорсингом, менеджерів із постачання та збуту на різних 

підприємствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ 

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – дання знань, про 

сутність державотворчих процесів, що відбувалися в минулому й 

відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки 

та взаємозалежності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

Знання і розуміння 

знання та розуміння матеріалу з усіх періодів історії української державності 

та культури; 

знання та розуміння основних фактів; дат; персоналій; географічне 

розташування міст, районів проживання та розселення різноманітних 

етнічних груп; 

знання та розуміння лінії проходження кордонів української держави в 

минулому та сьогоденні; 

знання та розуміння особливостей військових баталій різних часів; 

знання та розуміння причин, суті та наслідків найбільш важливих суспільно-

політичних подій (реформи, революції). 

 

Застосування знань і розумінь 

уміти орієнтуватися в історичному матеріалі використовуючи причинно-

наслідковий принцип; 

уміти аналізувати та зіставляти історичні процеси, що відбувалися на 

території України з іншими подіями всесвітньої історії; 

уміти працювати з картою, ідентифікувати історичні персоналії, об’єкти 

культурної спадщини. 

 

Формування суджень 

здатність до використання набутих знань, професійних навичок та інновацій 

у практичній діяльності; 

здатність критично оцінювати стан сучасних суспільно-політичних процесів. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

 



 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання ;  

підсумкове –  ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

    Галузь знань,  

  спеціальність, 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

 

Дисципліна самостійного  

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 2 
Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

1-й 1-й 

Лекції: 

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 6 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Романуха О.М., к.і.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Державність України ІV – ІІ тис. до н.е. – поч. 

ХIХ ст. 

 

ТЕМА 1. Доісторичне минуле України.  

1.1. Поява та розселення людей на території України (палеоліт, мезоліт, 

неоліт).  



1.2. Трипільська культура. Кочовики раннього залізного віку (кіммерійці, 

скіфи, сармати).  

1.3. Античні міста-колонії Північного Причорномор’я та Криму.  

1.4. Перші писемні згадки про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). 

Велике розселення слов’ян. 

 

ТЕМА 2. Княжа доба української історії.  

2.1. Виникнення та розквіт Київської Русі. 

2.2. Київська Русь за часів роздробленості.  

2.3.Галицько-Волинська держава. Політичний устрій, соціально-

економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської 

держави. 

 

ТЕМА 3. Українські землі у складі іноземних держав у другій половині 

ХІV – ХVІ ст.  

3.1. Боротьба Польщі і Литви за Галицько-Волинську спадщину.  

3.2. Становище українських земель. Кревська унія. Утворення Кримського 

ханства. Люблінська, Берестейська унії, їх зміст і наслідки. 

3.3. Політичний, соціально-економічний та культурний розвиток 

українських земель.  

3.4. Виникнення козацтва і утворення Запорізької Січі. Повстання 90-х 

років ХVІ ст.  

 

ТЕМА 4. Українські землі в першій половині ХVІІ ст. Національно – 

визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.  

4.1. Українські землі в першій половині ХVІІ ст.  

4.2. Козацькі повстання 1620-х – 1630-х рр. Причини, характер, рушійні 

сили Визвольної війни українського народу проти Польщі. 

4.3. Основні етапи Визвольної війни. Переяславська рада. Березневі статті і 

їх наукова оцінка.  

4.4. Формування основних принципів національної державницької ідеї. 

 

ТЕМА 5. Українські землі в 60-80-ті рр. ХVІІ ст. 

5.1.  Загострення кризи української державності у 1657-1663 рр.  

5.2. Боротьба за возз’єднання козацької України (1663-1668 рр.).  

5.3.Криза і поразка визвольної боротьби. 

 

ТЕМА 6. Українські землі наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст.  

6.1. Україна за гетьманування І. Мазепи. Конституція Пилипа Орлика.  

6.2.Колоніальна політика російського царизму щодо України. 

6.3. Гетьман І. Скоропадський, наказний гетьман П. Полуботок. 

6.4. Діяльність гетьманів Д. Апостола та К. Розумовського.  

6.5.Ліквідація автономного устрою України і Запорізької Січі. Розгортання 

гайдамацького та опришківського рухів. 

 



ТЕМА 7. Українські землі наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.  

7.1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у 

першій половині ХІХ ст.  

7.2.Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. 

7.3. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

 

Змістовий модуль 2 Відродження національної свідомості народу 

України, українська державність у ХІХ-ХХ ст. Незалежна Україна поч. 

ХХІ ст. 

 

ТЕМА 8. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині 

ХІХ ст.  

8.1. Скасування кріпосного права та реформи 60-70-х рр. ХІХ ст.  

8.2.Промисловий переворот другої половини ХІХ ст.  

8.3. Національний рух на українських землях у складі Російської імперії.  

8.4.Українське культурне життя у другій половині ХІХ ст. 

 

ТЕМА 9. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-

Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст.  

9.1. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель.  

9.2. Суспільно-політичні процеси на західноукраїнських землях у складі 

Австро-Угорської імперії.  

9.3 Розвиток культури у другій половині ХІХ ст. 

 

ТЕМА 10. Українські землі на початку ХХ ст. 

10.1. Суспільно-політичний та національний рух на українських землях під 

владою Російської імперії.  

10.2. Соціально-економічний розвиток. Столипінська аграрна реформа.  

10.3.Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Україна у Першій світовій 

війні 

 

ТЕМА 11. Українська національно-демократична революція (1917-

1920 рр.).  

11.1. Революційні події в Україні у 1917 – на початку 1918 р. Українська 

держава часів П. Скоропадського. 

11.2. Українські землі періоду Директорії.  

11.3. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР).  

11.4.Політика радянської влади в Україні. 

 

ТЕМА 12. Україна в міжвоєнний період.  

12.1.Україна в умовах нової економічної політики.  

12.2.Індустріалізація та її соціально-економічні наслідки. Колективізація. 

Голодомор 1932-1933 рр.  

12.3. Утвердження сталінського тоталітарного режиму.  

12.4.Західноукраїнські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. 



 

ТЕМА 13. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.). 

13.1.  Початок Другої світової війни. Початок Великої Вітчизняної війни.  

13.2.Україна в роки окупації. 

13.3. Визволення України. 

 

ТЕМА 14. Україна в другій половині 40-х – кінці 80-х років ХХ ст. 

14.1.  Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 – початку 1950-

х рр.  

14.2. Україна в умовах десталінізації.  

14.3.Поглиблення системної кризи тоталітарного режиму в другій половин 

60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. Дисидентський рух. 

14.4. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України. 

 

ТЕМА 15. Україна в умовах незалежності.  

15.1.Державотворення незалежної України.  

15.2.Трансформація економічної системи. 

15.3. Зовнішня політика України.  

15.4.Основні напрямки розвитку культури, освіти, науки. 

 

10. Рекомендована література 

1. Білоцерківський В.Я. Історія України: Навчальний посібник / 

В.Я. Білоцерківський. – Київ : Центр учбової літератури. - 2007. - 536 с.  

2. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник / О. Бойко. - К. : 

Академвидав. - 2006. - 688 с. 

3. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських 

занять./ В.М.Литвин, А.Г.Слюсаренко, В.Ф.Колесник та ін. За ред. 

В.М.Литвина. - К.: Знання - Прес. - 2006. - 460 с. 

4. Історія України. Навчальний посібник. Змістові модулі. / Г.С. Бігун, 

Р.П.Соловйова, С.Е.Саржан, О.І.Мармазова, І.Є.Смирнова. – Донецьк : 

ДонНУЕТ . - 2005. - 232 с.   

5. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навчальний посібник / 

Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. - К. : Знання - Прес. - 2006. - 598 с. 

6. Литвин В.М. Історія України. Навчальний посібник для семінарських 

занять / В.М. Литвин. – Київ : Знання - Прес. - 2007. - 400 с. 

7. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навчальний 

посібник В.Ф. Остафійчук. - К. : Знання - Прес. - 2006. - 422 с. 

8. Савченко Н.М., Подольський М.К. Історія України: модульний курс. 

Навчальний посібник / Н.М. савченко, М.К. Подольський. - К. : Центр 

навчальної літератури. - 2006. - 544 с. 

9. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навчальний 

посібник В.Ф. Остафійчук. - К. : Знання - Прес. - 2008. - 424 с. 

10. Світлична В.В. Історія України: Навчальний посібник / За ред. 

Ю.М. Алексєєва. 3-є вид. - К. : Каравела. - 2004. - 408 с.   



ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1.Мета викладання навчальної дисципліни – розвиток у студентів 

іншомовної комунікативної компетенції, тобто практичне оволодіння різними 

видами мовленнєвої діяльності відповідно до профілю майбутньої спеціальності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

лексики, граматики, фонетики, орфографії іноземної мови (англійської, німецької, 

французької). 

 

застосування знань і розумінь: 

 вміння читати та перекладати текст з побутової та професійної тематики 

середньої складності; 

 вміння спілкуватися іноземною мовою на побутові, суспільно-політичні та 

професійні теми в межах вивченої лексики та граматики;  

 вміння писати короткі повідомлення та есе іноземною мовою дотримуючись 

правил орфографії та граматики;  

 вміння складати ділові документи на задану тему, дотримуючись 

міжнародних стандартів;  

 вміння одержувати новітню фахову інформацію через новітні джерела. 

 

формування суджень: 

 здатність читати та розуміти популярну та наукову літературу, користування 

усним монологічним та діалогічним мовленням у межах професійної тематики, 

перекладу з іноземної мови на рідну текстів фахового характеру, вміння 

підготуватися до участі у наукових конференціях, семінарах, дебатах, тощо. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – виступ з основного питання, усна доповідь, доповнення, запитання 

до того, хто відповідає, рецензія на виступ; участь у дискусіях, інтерактивних 

формах організації заняття, письмові завдання (тестові, контрольні, реферат), 

самостійне опрацювання тем, підготовка тез, конспектів навчальних або наукових 

текстів, систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час 

обговорення питань (60 балів). 



підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: англійська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

  Галузь знань,  

 спеціальність, 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 10 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна самостійного  

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів – 1 
Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів – 5 

1,2-й 1,2-й 

Лекції: 

- 4 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

 

Практичні, семінарські: 

140 год. 24 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 300 

-  

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

160 год. 272 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5;5 - - 

самостійної роботи 

студента – 5;5 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Остапенко С.А., к.п.н, доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до менеджменту. 

 

Тема 1. Вступ до менеджменту. 

1.1 Вступ. Походження.  Значення. Визначення.  

1.2 Різниця між управлінням та менеджментом.  

1.3 Рівні. Менеджмент – це мистецтво чи наука?  

1.4 Менеджмент як професія.  

1.5 Принципи та функції.  

1.6 Об’єкт менеджменту.  

1.7 Неозначений артикль a / an.  

1.8 Present Simple and Present Continuous. 

 



Змістовий модуль 2.  Керівництво та планування процесу. 

 

Тема 2. Планування та прийняття рішень.  
1.1 Що таке планування?  

1.2 Суть планування та важливість.  

1.3 Обмеження планування.  

1.4 Процес планування.  

1.5 Елементи планування.  

1.6 Види планування.  

1.7 Приймання рішень.  

1.8 Значення рішень.  

1.9 Характеристики.  

1.10 Типи управлінських рішень.  

1.11 Процес прийняття рішень.  

1.12 Позитивні та негативні наслідки. 

1.13 Future Simple. 

 

Тема 3. Організації та керівництво. 

1.1 Значення.  

1.2 Визначення.  

1.3 Організаційна структура.  

1.4 Принципи організації.  

1.5 Переваги організацій.  

1.6 Процес організації.  

1.7 Офіційні та неофіційні організації.  

1.8 Типи організацій.  

1.9 Комітети.  

1.10 Схема організації.  

1.11 Статут організації.  

1.12 Типи статутів.  

1.13 Делегація: принципи, характеристика, позитивні сторони.  

1.14 Централізація, децентралізація. Past Simple.   

 

Змістовий модуль 3. Координація та контроль. 

 

Тема 4. Координація. 

1.1 Значення. Визначення. Характеристика.  

1.2 Різниця між координацією та співпрацею.  

1.3 Позитивні сторони координації.  

1.4 Проблеми в координації.  

1.5 Типи. Принципи. Техніки. Past Continuous. 

 

Тема 5. Контроль.  

1.1 Значення. Визначення. Характеристика контрольної функції.  



1.2 Процес контролю. Modal verbs. 

 

 

Змістовий модуль 4. Комунікація. 

 

Тема 6. Основні положення комунікації. 

1.1Значення. Визначення. Характеристика. Процес комунікації.   

1.2Комунікаційні вміння. Користь комунікації.  

1.3Ступені порівняння прикметників.  

 

Тема 7. Типи комунікацій.  

1.1 Офіційний, неофіційний тип комунікації.  

1.2 Плідна комунікація.  

1.3 Усна та писемна комунікація.  

1.4 Недоліки та плюси усної комунікації.  

1.5 Плюси та мінуси писемної комунікації.  

1.6 Комунікація жестами.  

1.7 Комунікаційні бар’єри.  

1.8 Шляхи подолання комунікативних бар’єрів.  

1.9 Present Perfect. 

 

Змістовий модуль 5. Кадрове забезпечення. 

 

Тема 8. Мотивація. 

1.1 Значення мотивації. Визначення терміну.  

1.2 Характеристика мотивації.  

1.3 Процес мотивації.  

1.4 Позитивні сторони мотивації.  

1.5 Типи мотивацій.  

1.6 Теорії мотивацій.  

1.7 Теорія ієрархії потреб Маслоу.   

1.8 Past Perfect. 

 

Тема 9. Людські ресурси. 

1.1 Значення та визначення.  

1.2 Прийняття на роботу.  

1.3 Інтерв’ю.  

1.4 Розміщення та ознайомлення.  

1.5 Практика та навчання.  

1.6 Сходи навчання у компанії.  

1.7 Типи практики.  

1.8 Passive Voice.  

 

10. Рекомендована література 



 

1. Агабекян И.П. Английский для менеджеров: учебное пособие,- М.: Феникс, 

2008.-415с. 

2. Десяткова Т. М. Английский язык: Managment Today [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Т.М. Десяткова, Л.Е. Мазурина, М.К. Верещагина. - М.: 

Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 с. – Режим доступа: электронная 

библиотечная система http://znanium.com 

3. David Grant and Robert McLarty. Business Basics. – Oxford University Press, 

2003. 

4. E.Laird. Faces of Britain. Longman, 1995. 

5. Ian Mackenzie. English for business studies. A course for business studies and 

economics students. – Cambridge University Press, 2002.  

6. Liz Taylor. International Express. Elementary. Student’s Book. – Oxford 

University Press, 2004. 

7.  Making a New Start. Verkhovtsova O.M. Методично-навчальний посібник з 

курсу ділової англійської мови для студентів економіки та менеджменту. Вінниця, 

2001. 

8.  Michael Duckworth. Oxford Business English. Grammar and Practice. - Oxford 

University Press, 2000. 

9.  Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge University Press. – 2006. 

10.  P.Strutt. Longman Business English Usage. Longman Group UK Limited, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#none
http://znanium.com/


ФІЛОСОФІЯ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

1.Мета викладання навчальної дисципліни – ввести студентів у сферу 

формування, функціонування і розвитку духовного  виробництва, що продукує 

знання з основних проблем буття, мислення і пізнання; допомогти студентам 

самовизначитися в особистих світоглядних позиціях, сформувати соціально-

філософську свідомість. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

історії розвитку світової філософської думки і філософської думки в Україні; 

предмету, структури, метий завдання філософії, як типу світогляду; 

специфіку національно-регіональних особливостей філософської думки 

України; 

онтологічних, гносеологічних методологічних й соціальних проблем 

філософського знання; 

основні функції філософії і її роль у соціумі. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні та спеціальні методи філософії при 

здійсненні наукових досліджень; 

уміння спеціальні філософські терміни та поняття. 

 

формування суджень: 

здатність охарактеризувати основні особливості історичних етапів філософії; 

здатність визначити та надавати характеристику різноманітним галузям 

філософського знання;  

здатність обґрунтувати та визначити особливості гуманітарного вивчення.  

 

3. Дисципліна за вибором навчального закладу (обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; виконання вправ, задач; виконання 

індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 



7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

 Галузь знань, спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного  

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 2 
Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

1-й 1-й 

Лекції: 

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання -  

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

 екзамен 

 

8.Викладач 

Ніколенко К.В., ст. викладач 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль №1. Загально-філософське розуміння світу. 

1.1. Філософія, коло її проблем. 

1.1.1. Уявлення про світогляд. 

1.1.2. Предмет філософії. 

1.1.3. Функції філософії. 

 

1.2. Історичні типи філософії. 

1.2.1. Філософія Античності та Середньовіччя. 

1.2.2. Філософія епохи Відродження та Нового Часу. 

1.2.3. Німецька класична філософія. 

 

1.3. Філософська думка в Україні. 

1.3.1. Філософія Київської Русі. 

1.3.2. Філософія України у 15-18 ст. 

1.3.3. Філософія 19-21 століть. 

 



1.4. Основні філософські концепції сучасності. 

1.4.1. Філософія позитивізму. 

1.4.2. Сучасні антропологічні школи філософії. 

1.4.3. Філософія марксизму. 

 

1.5. Філософське розуміння світу: буття, матерія. 

1.5.1. Поняття про онтологію в філософії. 

1.5.2. Матеріальна єдність світу. 

1.5.3. Атрибути матерії. 

 

1.6. Філософське розуміння свідомості 

1.6.1. Свідомість в історії філософії. 

1.6.2. Походження свідомості. 

1.6.3. Свідомість та мова. 

 

1.7. Суспільна свідомість та  її структура 

1.7.1. Обєктивне та суб’єктивне буття. 

1.7.2. Аспекти існування суспільної свідомості. 

1.7.3. Форми суспільної свідомості. 

 

Змістовий модуль №2. Прикладна філософія. 

2.1. Філософія  пізнання. 

2.1.1. Пізнання як філософська проблема. 

2.1.2. Чуттєве та раціональне пізнання та їх форми. 

2.1.3. Проблема істини в філософії та науці. 

 

2.2. Філософія наукового пізнання. 

2.2.1 Специфіка наукового пізнання. 

2.2.2. Співвідношення емпіричного та теоретичного знання. 

2.2.3.Форми та методи наукового пізнання. 

 

2.3. Діалектика, її альтернативи,  основні закони й категорії. 

2.3.1. Діалектика та її альтернативи. 

2.3.2. Принципи та закони діалектики. 

2.3.3. Найважливіші категорії діалектики. 

 

2.4. Природа  як  предмет філософського аналізу. 

2.4.1. Поняття природи та суспільства. 

2.4.2. Проблеми взаємозв’язку природи та суспільства. 

2.4.3. Екологічна криза та шляхи виходу з неї. 

 

2.5.Суспільство, як розвиваюча система. 

2.5.1. Суспільство як підсистема об’єктивної реальності. 

2.5.2. Проблема побудови теоретичної моделі суспільства. 



2.5.3.Соціальне пізнання та його специфіка. 

 

2.6.Особистість і суспільство. 

2.6.1.Особистість її основні ознаки. 

2.6.2.Співвідношення свободи, необхідності та випадковості. 

2.6.3. Соціальні ролі особистості. 

 

2.7. Культура й цивілізація. 

2.7.1.Поняття культури та цивілізації. 

2.7.2.Закономірності культурно-історичного процесу. 

2.7.3.Науково-технічний прогрес та розвиток культури. 

 

2.8. Соціальне прогнозування. Глобальні проблеми сучасності. 

2.8.1.Поняття соціального прогнозування. 

2.8.2. Глобальні проблеми сучасності. 

2.8.3.Перспективи соціального розвитку. 

 

10. Рекомендована література   

 

 1. Бичко А. К., Бичко І.В., Табачковский В.Г.  Історія  філософії. – К.,  2012.- 593 

с. 

2. Буслинський В.А. Історія філософії. – Львів, 2010.- 442 с. 

3. Горський В.С. Історія української філософіі. – К., 2013. – 282  с.  

4. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия. – М., 2009. – 398 с.  

5. Зарудний Э.О. Философия. – К., 2011. – 305 с. 

 6. Історія філософії. – К., 2012. – 470 с.  

 7. Историяфилософии. – М., 2009. – 545 с.  

8.  Ильин В., Машенцев Л. Философия в схемах и комментариях.- 

    С.-П., 2010. – 237 с.  

9. Кислюк К.В. Философия (модульный курс). –Харьков, 2009. – 308 с.  

10. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія. – К., 2010. – 492 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЦІОЛОГІЯ І ПОЛІТОЛОГІЯ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – пізнання законів і 

закономірностей соціальної реальності у зв’язку з закономірностями 

функціонування політичного життя людини, формування знань про соціальні та 

політичні фактори життя людей, розуміння політологічних особливостей 

існування людства. 

 

            2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

поняття та категорії, які розкривають специфіку соціології та сутність 

соціальних процесів і явищ; 

розуміти суспільство як цілісний соціальний організм із властивими йому 

механізмами розвитку та функціонування; 

придбання навичок аналізу соціальних та політичних явищ і процесів, які 

впливають на соціальну діяльність та поведінку індивідів у суспільстві, що 

переживає трансформацію 

 

застосування знань і розумінь: 

аналізувати взаємодію основних підструктур суспільства, економічних, 

політичних, правових та інших відносин;. орієнтуватися в питаннях соціальної 

структури суспільства; 

засвоєння і використання знань задля вирішення політичних та соціальних 

проблем в колективі та суспільстві.  

 

формування суджень: 

аналізувати соціальні процеси сучасного українського суспільства, його 

досягнення і проблеми з використанням конкретно-соціологічних досліджень;  

самостійно осмислювати різні теорії в одержанні наукового знання про 

суспільство, порівнювати різні точки зору і підходи до аналізу соціальних явищ, 

виразити до них своє ставлення;  

використовувати емпіричні методи для проведення соціологічних 

досліджень з метою вирішення соціальних задач. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов’язкова).  

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

 



5. Оцінювання: 

 поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 
українська, російська. 

 

7.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 6 
Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

1-й - 

Модулів - 2 
Спеціальність: 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація: «Логістика» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 1-й - 

Лекції: 

52 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість годин 

– 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 85 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 9 
Вид контролю: 

 екзамен 

 

8. Викладач:  

Халілова-Чуваєва Ю.О., к. політології, доц. 

 

9. Програма навчальної дисципліни: 

 

Змістовий модуль 1. Основи соціології. 

 

Тема 1. Соціологія як наука.  

1.1. Сутність і зміст соціології; об’єкт і предмет соціології. Макро- та макрорівні 

соціологічної системи знань. структура та функції соціології.  

1.2. «Соціальне» як інтегративна категорія соціології. 

1.3. Соціологія в системі гуманітарних наук. Зв'язок соціології з психологією. 

 

Тема 2. Суспільство та людина: 



2.1. Поняття, ознаки суспільства,  

теорії виникнення суспільства. Системний підхід як спосіб пізнання суспільства.  

2.2. Типологізація суспільств. Динаміка суспільства: соціальний прогрес і регрес. 

2.3. Соціалізація людини: сутність, етапи, механізми, агенти. Формування 

особистості у процесі соціалізації. Типологія особистості. 

 

Тема 3. Соціологія соціальної структури суспільства. 

3.1. Соціальна структура: поняття, елементи та їх характеристика. Макро- та 

мікроструктура суспільства.  

3.2.  Соціальна стратифікація: сутність, природа.  

3.3. Сутність соціальної мобільності та іі види.  

 

Тема 4. Соціальна взаємодія. Діяльність та поведінка людини. 

4.1. Проблема діяльності, активності і поведінки.  

4.2. Девіантна поведінка та соціальний контроль. Теорії девіації.  

4.3. Соціальна комунікація. 

 

Тема 5. Соціологія родини.  

5.1. Сутність родини та шлюбу. Макросоціологічний та мікросоціологічний аналіз 

сім`ї.  

5.2. Структура родини. Історичні форми та типи родини й шлюбу.  

5.3. Тенденції та перспективи родинно-шлюбних відносин. 

 

Змістовий модуль 2. Політологічний аналіз суспільства. 

 

Тема 6.  Політологія як наука.  
6.1. Поняття, об’єкт та предмет політології. 

6.2. Понятійно-категоріальний апарат науки. Специфіка законів політології. 6.3. 

Структура та функції політології. 

 

Тема 7. Політична думка в стародавньому світі і середньовіччі. 7.1. Політична 

думка Стародавнього Сходу.  

7.2. Політичні доктрини античності.  

7.3. Християнська політична думка. Аврелій Августин і Фома Аквінський. 7.4. 

Світська політична думка епохи відродження. Н.Макіавеллі. 

 

Тема 8. Політичні вчення епохи становлення та розвитку буржуазного 

суспільства. 

8.1. Політичні мислителі Нового часу про суспільство, державу, право, суть і цілі 

політичної діяльності. 

8.2. Основні політичні течії: лібералізм, неолібералізм, консерватизм, 

неоконсерватизм. 

8.3. Сучасні політичні напрямки: соціалізм, комунізм, соціал-демократизм, 

анархізм, націоналізм, клерикалізм, фашизм. 



 

Тема 9. Розвиток зарубіжної політології в ХХ ст. 

9.1. Формування та інституціалізація сучасної політичної науки. 9.2.Плюралізм 

політичних концепцій ХХ ст. Біхевіоризм і його основні парадигми: «силова», 

«ринкова», «ігрова».  

9.3. Технократичні теоріїї середини ХХ ст. Реляціоністська концепція влади і три її 

основних напрямки – теорія опору, обміну ресурсами і поділу зон впливу. 

 

Тема 10. Історія розвитку політичної думки в Україні. 

10.1. Політичні ідеї періоду Київської Русі. Генеза політичної думки в Україні в 

ХУІ-ХУІІ ст. 

10.2. Основні напрямки розвитку політичної думки в ХІХ ст. Кирило-

Мефодіївське товариство і його ідеї державно-політичного устрою суспільства. 

10.3. Політичні концепції М.Драгоманова, І.Франка, М.Грушевського, В. 

Липинського.  

10.4. Пошуки шляхів розв’язання національної проблеми: національно-політичні 

доктрини кінця ХІХ – початку ХХІ ст. 

 

Тема 11. Політика та політична діяльність. 

11.1. Політика як суспільне явище. Виникнення і природа політики, 

різноманітність підходів до її визначення. 

11.2. Властивості, структура, функції політики, її взаємодія з іншими сферами 

життя. 

11.3. Політичні відносини як процес узгодження суспільних інтересів. Поняття, 

типологія і форми політичної діяльності. Депутатська діяльність.. 11.4. Політичний 

маркетинг. Політичний менеджмент. 

 

Тема 12. Політична влада. 

12.1. Поняття і суть влади. Основні концепції влади: біхевіористська, 

реляціоністська, психологічна, марксистська. 

12.2. Ресурси влади і їх типологія. Характеристики політичної влади. 

12.3. Поняття і типи легітимності влади. Концептуальні моделі організації влади у 

сучасному суспільстві (теорія політичної модернізації, меритократії, всесвітнього 

суспільства). 

 

10. Рекомендована література: 

1. Социология. Учебное пособие для студентов всех специальностей дневной и 

заочной формы обучения / Рыбакова В.В., Андриенко Л.К., Крюкова Е.В., 

Давыденко Э.Н. – Донецк : Дон НУЭТ, 2006. – 204 с. 

2. Соціологія: навч. посіб.: кредит.-модул. курс (для студ. нефіл. спец.); за ред.. 

Л.М.Нікітіна. – Донецьк:Дон НУЕТ, 2010. – 198 с. 

3. Соціологія. Кредитно-модульний курс (плани семінарських занять) для 

студентів денної форми навчання / Л.К. Андрієнко, Е.М. Давиденко, О.В. 

Крюкова, [та ін.]; за ред. В.В.Рибакова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. . – 32 с. 



4. Соціологія: плани семінарських занять для студентів денної та заочної  форм 

навчання / В.В. Рибаков, Л.К. Андрієнко, В.А. Кулєшова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 

2012. – 42 с. 

5. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів освіти. 5-те вид., виправ. і допов. – Львів : «Магнолія», 2008. 

– 304 с. 

6. Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія : Підручник / П.П. Шляхтун. – К. : 

Центр учбової література, 2010. – 472 с.  

7. Юрій М.Ф. Основи політології : Навч. посібник. – К. : Кондор, 2009. – 340 с. 

8. Вступ до політології. Кредитно-модульний курс: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / за ред. Л.М. Нікітіна. – Донецьк: ДонНУЕТ, 

2010. – 211 с. 

9. Халилова-Чуваева Ю.А., Лавлинский Р.А. Политология. Учебно-методическое 

пособие для студентов всех форм обучения.(Кредитно-модульный курс, издание 

второе, дополненное). – Донецк: ДонНУЭТ, 2011. – 110 с. 

10. Політологічний  енциклопедичний словник. – К., 2002. – 594 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

1.Мета викладання навчальної дисципліни: на основі теоретичних 

досліджень про особливості функціонування української мови у діловій, науковій 

та виробничо-професійній сфері сформувати знання і вміння, які дозволять 

грамотно складати, редагувати й перекладати професійні тексти, виробити 

навички нормативного володіння усною і писемною формами ділового мовлення з 

метою реалізації фахових комунікативних завдань. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, яких повинен набути бакалавр: 
 

знання і розуміння: 

правил використання різних мовних засобів відповідно до комунікативних 

намірів; прийоми висловлення думки для успішного розв’язання проблем і завдань 

у професійній діяльності; особливості сприйняття, відтворення, редагування 

текстів офіційно-ділового й наукового стилів; 

норм сучасної української літературної мови та способи їх реалізації в 

комунікативній діяльності; 

роль стилів мови у сучасному суспільстві й вимоги до культури 

професійного спілкування; 

особливостей фонетичної, графічної, граматичної і лексичної систем 

української мови; 
 

застосування знань і розумінь: 

уміти складати документи різних видів,  

уміти сприймати, розуміти, перекладати та створювати наукові тексти 

професійного спрямування,  

уміти підготувати доповідь, виступ, складати план, конспект, реферат тощо, 

робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;  

уміти послуговуватися лексикографічними джерелами та іншою 

допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного 

вдосконалення мовної культури. 
 

формування суджень: 

здатність оцінити орфографічну, лексичну, граматичну та стилістичну 

нормативність фахового тексту та окремих його одиниць; 

здатність сформулювати власне судження щодо глибинних процесів та явищ 

у мові і мовній політиці; 

здатність оцінити рівень мовної компетенції – власної та інших учасників 

комунікативного процесу; 

        здатність сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо вдосконалення і 

коректування письмових текстів та різних видів усного публічного мовлення;  



        здатність обґрунтувати механізми ефективного досягнення комунікативної 

мети за допомогою вербальних і невербальних засобів спілкування.  
 

3. Дисципліна за самостійним вибором навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; виступ із доповіддю, повідомленням; 

захист рефератів; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального 

завдання;  

підсумкове – ПМК. 
 

6. Мова викладання: 

Українська 
 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

Галузь знань, спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів – 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів – 2 

2-й 2-й 

Лекції: 

0 год. 2 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - 

Ступінь: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські: 

60 год. 12 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість годин 

– 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

90 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 6 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Шапран Д.П., к.ф.н., доцент  

 

9. Програма навчальної дисципліни 
 



Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи ділового 

спілкування 

 

Тема 1. Державна мова – мова ділового спілкування. Основи культури ділової 

української мови 
1.1. Предмет і завдання курсу «Ділова українська мова».  

1.2. Поняття «мовна система», «мовна норма», «форми національної мови». 

Функції мови.  

1.3. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.  

1.4. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності. 

1.5. Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування. Основні 

ознаки функціональних стилів. Мова професійного спілкування як 

функціональний різновид української літературної мови. Професійна сфера як 

інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. 

1.6. Найтиповіші граматичні, стилістичні та лексичні помилки, що зустрічаються 

у ділових текстах.  

1.7. Лексичні засоби української мови з погляду походження та вживання. 

Фразеологія як підсистема лексичної системи мови. 

1.8. Правопис слів іншомовного походження.  

1.9. М’який знак, апостроф у словах слов’янського походження. 

1.10. Чергування голосних і приголосних звуків.  

1.11. Правопис префіксів, суфіксів, подвоєння та подовження приголосних. Зміни 

приголосних.  

1.12. Правопис та відмінювання прізвищ слов’янського походження. 

1.13. Правопис та відмінювання імен та по батькові. 

   

Тема 2. Ділові папери як засіб писемної комунікації  
2.1. Класифікація документів. Національний стандарт України. Вимоги до змісту 

та розташування реквізитів. 

2.2. Резюме. Автобіографія.  

2.3. Характеристика.  

2.4. Етикет ділового листування. Класифікація листів. Реквізити листа та їх 

оформлення. Рекомендаційний лист. Лист-подяка. Лист-прохання.  

2.5. Заява. Види заяв.  

2.6. Довідка. Службова записка. 

2.7. Протокол. Витяг з протоколу.  

2.8. Граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних намірів текстів 

офіційно-ділової та професійної сфери спілкування. Вживання прийменникових 

лексико-синтаксичних конструкцій ділового стилю. 

 

Тема 3. Спілкування як інструмент професійної діяльності.  

3.1. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види і форми спілкування. 

Інтернет-спілкування.  

3.2. Гендерні аспекти спілкування.  



3.3. Невербальні засоби спілкування.  

3.4. Поняття ділового спілкування. Мовна, мовленнєва, комунікативна професійна 

компетенція.  

3.5. Комунікативні ознаки культури мовлення.  

3.6. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма етикетних мовних 

формул.  

3.7. Форми колективного обговорення професійних проблем.  

3.8. Основні види публічних виступів. Риторика і мистецтво презентації.  
 

Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова професійної діяльності  

 

Тема 4. Українська термінологія в професійному спілкуванні 

4.1. Історія і сучасні проблеми української термінології.  

4.2. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Термін та його ознаки. 

Термінологія як система. Термінологія обраного фаху.  

4.3. Способи творення термінів.  

4.4. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські електронні 

термінологічні словники. 

 

Тема 5. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні  

5.1. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.  

5.2. Науковий текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності. 

Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні 

засоби наукового стилю.  

5.3. Аналіз фонетико-орфографічних особливостей наукових текстів.  

 

Тема 6. Оформлювання результатів наукової діяльності  
6.1. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. 

6.2. Анотування і реферування наукових текстів. 

6.3. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання посилань.  

6.4. Жанри наукових текстів (реферат, стаття, курсова, бакалаврська роботи, 

рецензія, відгук).  

6.5. Науковий етикет.  

6.7. Форми і види перекладу.  

6.8. Типові помилки у змісті й будові наукових висловлювань. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. 1. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування /  

А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ БАО, 2010. – 480 с. 

2. 2. Мацнєва Є.А. Мовне оформлення документів. Навчальний посібник для усіх 

спеціальностей заочної форми навчання / Є.А.Мацнєва. – Донецьк: ДонНУЕТ, 

2011. – 104 с. 

3. 3. Кобзар І.М. Українська мова (за проф. спрямуванням). Метод. рек. для 

підготовки та написання реферату / І.М.Кобзар. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 27 



с. 

4. 4. Конспект лекцій з «Ділової української мови» для студентів усіх 

спеціальностей. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 130 с. 

5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С.В. Шевчук, 

І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2011. – 696 с. 

5. 6. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Ін-т 

української мови – стереотип. вид. – К: Наукова думка, 2003. – 240 с. 

6. 7. Шапран Д.П. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні 

вказівки для підготовки до практичних занять. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 40 с. 

8. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. / Ф.С. Бацевич. – К. : 

ВЦ «Академія», 2004.  

9. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, 

Довідник з культури мови.  / За ред. С.Я.Єярмоленко. – К.:Вища школа, 2005. – 

399 с. 

10. Загнітко А.П. Словник-довідник маркетингової термінології: навч.-довід. вид. 

для студ. екон. спец. усіх форм навчання / А.П. Загнітко, Д.П. Шапран, 

І.Х. Баширов. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 160 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ 
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування ґрунтовних 

знань про економічну систему суспільства, законів її функціонування і розвитку 

для розуміння чинників зародження, утворення і напрямів розвитку сучасних 

соціально-економічних систем, їх спроможності задовольнити потреби людей. 
 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних економічних законів, категорій й понять; 

методологічних основ розвитку економічних систем; 

загальнотеоретичних закономірностей: формування сучасних моделей 

розвитку економічних систем, трансформації відносин власності, сучасного 

розвитку товарно-грошових відносин; 

закономірностей функціонування галузевих капіталів;  

основних видів державної політики (її методів та інструментів) й сучасних 

міжнародних економічних відносин. 

 

застосування знань і розумінь:  

вміння аналізувати економічні явища та процеси, які відбуваються на різних 

рівнях економічної системи суспільства; 

вміння вивчати та оцінювати стан соціально-економічних відносин на 

підприємстві, в окремій галузі, на рівні суспільства;  

вміння визначити істотні риси основних соціально-економічних систем та 

напрями їх еволюції, порівнювати та об’єктивно оцінювати різні системи 

соціально-економічних відносин, моделі розвитку економічних систем, їх переваги 

та недоліки; 

вміння аналізувати соціально-економічні наслідки урядових рішень, що 

впроваджуються в життя; 

 

формування суджень: 

здатність науково обґрунтувати загальні основи та пояснювати явища і 

процеси економічного життя суспільства; 

здатність з’ясувати методологічні основи механізму дії економічних законів 

та механізму їх застосування у господарській діяльності; 

здатність застосовувати політекономічні знання у виробленні шляхів 

формування, трансформації і розвитку соціально-орієнтованої сталої економічної 

системи суспільства. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов`язкова). 

 



4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

 

 Галузь знань, 

спеціальність,  

Ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 2 Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

1-й 1-й 

Лекції: 

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

екзамен 

 

 

8.Викладач 

Проданова Л.В., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні засади теорії економічного розвитку 

суспільства. 

 



Тема 1. Предмет і метод політичної економії 

1.1. Історія виникнення і розвитку політичної економії. Основні школи і течії. 

1.2. Предмет і функції політичної економії. 

1.3. Основні методи дослідження соціально-економічного процесу. 

 

Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці 

2.1. Виробництво як процес суспільної праці. 

2.2. Фактори виробництва. Проблема оптимальної комбінації факторів 

виробництва, виробнича функція, крива виробничих можливостей. 

2.3. Зміни у змісті і характері праці. 

2.4. Економічна ефективність і її показники. 

 

Тема 3. Економічні потреби та інтереси 

3.1. Сутність потреб і їх класифікація.  

3.2. Економічний закон зростання потреб. 

3.3. Економічні інтереси, їх класифікація та взаємодія. 

3.4. Мотиви та стимули ефективного господарювання. 

 

Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система і 

закони її розвитку 

4.1. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку 

4.2. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи 

економічних систем. 

4.3. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі. 

4.4. Реформування відносин власності. 

 

Тема 5. Товарна форми організації суспільного виробництва. Товар і гроші 

5.1. Форми організації суспільного виробництва. 

5.2. Товар і його властивості. Альтернативні теорії вартості. 

5.3. Функції грошей та їхня еволюція. 

5.4. Закони розвитку товарного виробництва. 

 

Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і 

заробітна плата 

6.1. Капітал як економічна категорія товарного виробництва 

6.2. Перетворення грошей в капітал.  Первісне нагромадження капіталу. 

6.3. Кругообіг і оборот промислового капіталу.  Нагромадження капіталу. 

6.4. Соціально-економічна природа заробітної плати, її форми і системи. 

 

Тема 7. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми 

прибутку, процент і рента 

7.1. Позичковий капітал і позичковий процент 

7.2. Земельна рента, її сутність, види і механізм. 

7.3. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі. 



 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи ринкової економіки. 

 

Тема 8. Ринок: сутність, функції. Моделі ринків. Конкуренція та 

ціноутворення 

8.1. Ринок як форма організації суспільного виробництва. 

8.2. Механізм функціонування ринку. 

8.3. Інфраструктура ринку. 

8.4. Конкуренція і моделі  ринків. 

 

Тема 9. Домогосподарство в системі економічних відносин 

9.1. Домогосподарства як суб’єкт регульованих ринкових відносин. 

9.2. Доходи та витрати домогосподарств. 

 

Тема 10. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток 

10.1. Сутність підприємництва та умови його існування. Організаційно-правові 

форми підприємництва 

10.2. Підприємство як суб’єкт економічної системи.  

10/3. Витрати виробництва, їхня сутність та класифікація. 

10.4. Прибуток та теорії прибутку. 

 

Тема 11. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми  

11.1. Зміст, види та пропорції суспільного відтворення. 

11.2. Теоретичні моделі суспільного відтворення. 

11.3. Суспільний продукт і його форми. 

 

Тема 12. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх 

регулювання державою 

12.1 Економічне зростання та економічний розвиток. 

12.2. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання. 

12.3. Сутність і форми зайнятості. 

12.4. Розширене відтворення робочої сили та вплив на нього держави. 

 

Тема 13. Господарський механізм та економічні функції держави 

13.1.Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 

13.2. Напрями і функції державного регулювання. 

 

Тема 14. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних 

економік 

14.1. Сутність і закономірності еволюційного переходу економічної системи до 

наступного типу. 

14.2. Перехідні системи: зміст і основні риси. 

14.3. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки. 

14.4. Формування інституційних та економічних умов переходу країн до нової 



системи господарювання. 

 

Тема 15. Суть і структура світового господарства. Економічні аспекти 

глобальних проблем  

15.1. Світове господарство і його структура 

15.2. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки. 

15.3. Форми міжнародних економічних відносин 

15.4. Причини виникнення і сутність глобальних проблем. 

15.5. Взаємопов’язаність і передумови вирішення глобальних проблем. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Андрусь О. І. Економічна теорія: практикум. Інтерактивні методи в 

модульному навчанні : навч. посіб. / О. І. Андрусь. – К. : КНТ, 2008. – 480 с. 

2. Бєляєв О. О. Політична економія : навч. посіб. / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело. – 

К. : КНЕУ, 2001. – 328 с. 

3. Білецька Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. 

Макроекономіка : Навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький. В. І. Савич. – К. : 

Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с. 

4. Башнянин Г. І. Політична економія. Загальна економічна теорія. Спеціальна 

економічна теорія : підруч. / Г. І. Башнянин, П. Ю. Лазур, В. С. Медведєв. – К. : 

Ніка-Центр Ельга, 2000. – 526 с. 

5. Борисов Е. Ф. Экономика : учеб. пособие. / Борисов Е. Ф. – М. : 

Юридическая фирма «Контракт» : ИНФРА-М, 2012. – 256 с. 

6. Горожанкіна М. Є. Основи економічної теорії: політична економія: навч. 

посіб. / М. Є. Горожанкіна, В. В. Капильцова, В. В. Приходько. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2013. – 628 с. 

7. Гукасьян Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы : учеб. пособие / 

Г. М. Гукасьян. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 224 с. 

8. Мочерний С. В. Політекономія : підруч. / С. В. Мочерний. – 2-ге вид., випр. – 

К. : Вікар, 2005. – 386 с. 

9. Основи економічної теорії : навч. посіб./ за ред. Козака Ю. Г., Шаповал С. С. 

– К. : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. 

10. Політична економія : підручник / наук. редактор Л. І. Дмитриченко. – 

Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 712 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ: ВИЩА МАТЕМАТИКА  

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у майбутніх 

спеціалістів базових математичних знань для розв’язування задач у професійній 

діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання 

виробничих задач.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

виконання дій над векторами, матрицями, обчислення визначників; 

розв’язування систем лінійних рівнянь; дослідження форм і властивостей 

прямих та площин; 

дослідження функції за допомогою диференціального числення; 

здійснення інтегральних числень; дослідження числових та степеневих 

рядів; 

розв’язування диференціальних рівнянь першого та вищих порядків; 

основні поняття теорії ймовірностей, моделі повторних випробувань; 

основи математичної статистики, елементи дисперсійного аналізу. 

 

застосування знань і розумінь: 
уміння аналізувати та формулювати постановку задачі з використанням 

математичних та статистичних методів; 

уміння розв’язувати типові задачі в межах вивченого програмного матеріалу; 

уміння використовувати у практичній діяльності набутих знань щодо 

застосування математичних і статистичних методів для дослідження професійних 

задач; 

уміння самостійно працювати з навчально-методичною літературою і 

використовувати необхідні програмні продукти для аналізу і розв’язування 

професійних задач; 

уміння формулювати  реальну прикладну задачу і побудувати її математичну 

модель на базі набутих математичних знань; 

уміння розв’язувати практичні задачі математичними методами. 

 

формування суджень: 

здатність аналізувати, виділяти головне, робити висновки; 

здатність обґрунтувати висновки; 

здатність проводити оцінки; 

здатність виробляти алгоритми.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов`язкова). 



 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання завдань, задач; публікація тез 

доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

Українська. 

 

  7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

  Галузь знань,    

  спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного  

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів – 2 
Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів – 4 

1-й 1-й 

Лекції: 

26 год. 6 год. 

Індивідуальне  

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

98 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Фортуна В.В., к.ф-м.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль I. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. 

Границі функції. Диференціальне числення функції однієї та багатьох 

змінних 



Тема 1. Визначники. Властивості визначників. Елементи теорії матриць. 
1.1. Поняття прямокутної матриці. Види матриць. Дії з ними. 

1.2. Визначники другого та третього порядку 

1.3. Визначники n-го порядку та їх властивості. Розклад визначників за елементами 

рядків та стовпців 

 

Тема 2. Загальна теорія систем лінійних рівнянь. 

2.1. Правило Крамера для розвязування систем лінійних рівнянь. 

2.2. Розвязування систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці. 

2.3. Поняття та знаходження рангу матриці. Умови сумісності й визначеності 

систем n-лінійних рівнянь з m невідомими. 

2.4. Розвязування систем лінійних рівнянь методом Гаусса. 

2.5. Загальний та частинний розвязок систем лінійних рівнянь. Однорідні системи 

лінійних рівнянь, базисні розв’язки. 

2.6. Приклади економічного застосування. Лінійна модель міжнародної торгівлі 

 

Тема 3. Елементи векторної алгебри. Елементи аналітичної геометрії на 

площині і в просторі.  
3.1. Поняття векторів та дії з ними. 

3.2. Скалярний, векторний, мішаний  добутки векторів. 

3.3 Лінійна залежність та незалежність векторів. Базис. Розклад вектора за 

базисом. 

3.4. Пряма лінія на площині. Різні види рівняння прямої 

3.5. Лінії другого порядку 

3.6. Простір товарів. Вектор цін. 

 

Тема 4. Границя числової послідовності, границя функції. 

4.1 Границя послідовності, границя функції. 

4.2. Нескінченно малі та нескінченно великі величини.  

4.2.Основні теореми про границі послідовностей та функцій. 

4.3. Розкриття невизначностей. Перша та друга визначні границі. 

4.4. Неперервність функції. Розриви функцій. 

4.5. Павутинна модель ринку 

 
Тема 5. Похідна і диференціал функції.  

5.1. Задачі, які приводять до поняття похідної.  

5.2. Похідна,її геометричний, механічний та економічний зміст. Дотична до кривої. 

Правила диференціювання. Похідні основних елементарних функцій. 

5.3. Знаходження похідних різних функцій. 

5.4. Диференціал функції. Інваріантність форми диференціала. Застосування 

диференціала для наближених обчислень. 

5.5. Теореми про диференціювання функції. 

5.6. Застосування похідної в економічних дослідженнях. 

 



Тема 6. Застосування похідної 

6.1.Дослідження функції однієї змінної та побудова її графіку. 

6.2. Знаходження найбільших (найменших) значень функції.  

6.3. Правило Лопіталя. 

6.4. Зстосування методів дослідження функції в економіці 

 

Тема 7. Похідна і диференціал функції багатьох змінних. 

7.1. Частинні та повний прирости функцій 

7.2. Частинні похідні функцій. Повний диференціал. 

7.3. Похідна за напрямом. Градієнт функції 

7.4. Необхідна і достатня умови екстремуму. 

7.5. Найбільше та найменше значення функцій у замкненій області. 

7.6. Розвязування економічних прикладів. 

 
Змістовий модуль ІІ. Інтегральне числення.  Диференціальні рівняння. Ряди 

 

Тема 8. Первісна. Невизначений інтеграл. Властивості. 

8.1 Первісна функція. Невизначений інтеграл. Таблиця невизначених інтегралів 

8.2. Методи інтегрування заміною та частинами. Метод безпосереднього 

інтегрування. 

8.3.Інтегрування раціональних дробів. 

 

Тема 9. Визначений інтеграл. Властивості. Застосування. 

9.1. Означення визначеного інтеграла. Властивості визначеного інтеграла. . 

Визначений інтеграл зі зміною верхньою межею та його похідна. 

9.2. Методи заміни та інтегрування частинами у визначеному інтегралі. 

9 3. Геометричне застосування  визначених інтегралів. 

9 4. Наближені обчислення визначеного інтеграла. 

9 5. Невласні інтеграли. 

9.6. Економічні застосування визначених інтегралів. 
 

Тема 10. Диференціальні рівняння  
10.1. Задачі, що приводять до диференціальних рівнянь. Основні поняття. Задача 

Коші. 

10.2 Диференціальні рівняння І порядку: з відокремлюваними  змінними, 

однорідні, лінійні. Рівняння Бернуллі. 
 

Тема 11. Диференціальні рівняння ІІ і вищих порядків.  

11.1Диференціальні рівняння вищих порядку, що допускають зниження порядку. 

12.2 Лінійні диференціальні рівняння другого порадку із сталими коефіцієнтами. 

Загальний та частинний розвязки. 

12.3. Застосування диференціальних рівнянь для моделювання економічних 

процесів. 

 

 



Тема 12. Числові ряди. 
12.1 Необхідна ознака збіжності. Достатні ознаки збіжності знакододатних рядів.  

12.2Числові ряди із знаками, що чергуються. Умовна і абсолютна збіжність. Ї 

 

Тема 13.Степеневі ряди.  
13.1. Теорема Абеля. Радіус збіжності. Область збіжності степеневого ряду 

13.2. Розвинення функції у степеневий ряд. Ряди Тейлора і Маклорена. 13.3. 

Застосування рядів у наближенних обчисленнях.. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Лавріненко Н.М.Фортуна В.В. Математика жля економістів (вища 

математика) / Н.М. Лавріненко,  В.В. Фортуна, О.І. Бескровний. – Донецьк.: 

ДонНУЕТ, 2011. – 187 с. 

2. Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи й моделі, приклади й 

задачі: навчальний посібник. – К.: Либідь, 2007.- 720 с. 

3. Валеев К.Г. Вища математика: навчальний посібник / К.Г. Валеев. – К.: 

КНЕЦ, 2008. – 347 с. 

4. Васильченко І.П. Вища математика для економістів: підручник / 

І.П. Васильченко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 454 с. 

5. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – 

М.: Наука, 2003. – 870 с. 

6. Дубовик В.П. Вища математика: навчальний посібник / В.П. Дубовик, 

І.І. Юрик. – К.: Вища школа, 2006. – 487 с. 

7. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 1: 

Аналитическая геометрия на плоскости и пространстве: учеб. пособие для вузов / 

И.А. Каплан. – 5-е изд., стер. – Х.: Харьк. ун-т, 1973. – 203 с. 

8. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 2: 

Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых 

переменных: учеб. пособие для высш. шк. / И.А. Каплан. – 5-е изд. – Х.: Харьк. ун-

т, 1973. – 367 с. 

9. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 3: 

Интегральное исчисление функции одной независимой переменной. 

Интегрирование дифференциальных уравнений / И.А. Каплан. – Х.: Вища школа, 

1974. – 374 с. 

10. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч.3. Ч.4. 

Интегральное исчисление функций одной независимой переменной, интегрирование 

дифференциальных уравнений. Кратные и криволинейные интегралы / 

И.А. Каплан.– 3-е изд., стереотип. – Х.: Харьк. ун-т, 1971. – 498 с. 

 

 

 

 

 



МАКРОЕКОНОМІКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – вивчення теоретичних та 

практичних аспектів функціонування економічної системи макрорівня та її 

агрегатів, макроекономічних параметрів, аналіз основних теоретичних шкіл та 

поглядів на макроекономічне регулювання, сучасних проблем розвитку 

національної економіки. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних понять, категорій та інструментарію макроекономічного аналізу; 

основних особливостей провідних шкіл макроекономічного напряму; 

методології дослідження функціонування і розвитку народного господарства 

країни та його окремих секторів, методів і прийомів аналізу економічних процесів 

з допомогою стандартних графічних моделей макроекономіки; 

природи макроекономічних проблем та механізмів їх вирішення, 

закономірностей ринкового механізму макроекономічних процесів та механізму 

державного регулювання економіки. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти аналізувати у взаємозв’язку економічні явища, процеси, 

функціонування інститутів на макрорівні; 

вміти інтерпретувати дані національної статистики про соціально-економічні 

явища; 

вміти будувати на основі опису ситуації стандартні графічні макромоделі; 

вміти аналізувати і змістовно інтерпретувати одержані результати на основі 

понять і показників предметної області курсу; 

вміти аналізувати взаємозв’язки та мотиви рішень агентів національної 

економіки; 

вміти аналізувати основні макроекономічні проблеми (безробіття, інфляція, 

циклічний розвиток, економічне зростання та ін.) 

 

формування суджень: 

здатність практичного застосування ключових аналітичних технік для оцінки 

стану та перспектив економічної системи макрорівня, національної економіки; 

здатність визначити, охарактеризувати елементи механізму функціонування 

та розвитку національної економіки; 

здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного державного 

регулювання економіки; 

здатність на основі системного підходу визначати та оцінювати наслідки 



впливу різноманітних факторів макроекономічних процесів (економічного 

зростання, циклічного розвитку). 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

 

 

 Галузь знань, 

спеціальність,  

Ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

2-й 2-й 

Лекції: 

60 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

75 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 5 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Проданова Л.В., д.е.н., професор. 

 

 

 



9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Макроекономіка як наука: предмет і методи аналізу.  

 

Тема 1. Вступ до макроекономіки: предмет і метод 

1.1. Економічна система (макрорівня) як об’єкт макроекономічного аналізу 

(класифікація, різновиди). Предмет макроекономіки. Функціїї макроекономічної 

науки. 

1.2. Методи макроекономічного аналізу. Макроекономічне моделювання. Модель 

економічного кругообігу. 

 

Тема 2. Система національного рахівництва і макроекономічні показники 

2.1. Сутність та основні принципи побудови національного рахівництва і системи 

національних рахунків (СНР).  

2.2. Валовий внутрішній продукт (ВВП) як центральний показник СНР. Методи 

визначення ВВП. 

2.3. Показники «валовий національний дохід», «валовий національний дохід у 

розпорядженні», «чистий валовий продукт» і «чистий національний дохід».  

2.4. Номінальні і реальні показники продукту і доходу макрорівня. Індекси цін та 

методи їх визначення. Показники динаміки продукту і доходу.  

 

Тема 3. Товарний ринок 

3.1. Національний ринок та його структура.  

3.2. Товарний ринок макрорівня: суб’єкти, об’єкти, основні параметри, елементи 

механізму.  

3.3. Сукупний попит: сутність, структура, фактори динаміки, графічна 

інтерпретація (крива AD).  

3.4. Скупна пропозиція: сутність, фактори, графічна інтерпретація (крива AS). 

Класичний і кейнсіанський підходи до аналізу сукупної пропозиції.  

3.5. Рівновага товарного ринку, її порушення і відновлення: графічна модель AD-

AS. 

 

Тема 4. Ринок праці 

4.1. Основні макростатистичні категорії населення для аналізу джерел формування 

робочої сили. Види безробіття та причини їх виникнення. 

4.2. Ринок праці: суб’єкти, об’єкти, основні елементи механізму. Попит та 

пропозиція праці. 

4.3. Механізм функціонування та рівноваги ринку праці: неокласичний та 

кейнсіанський підходи.  

4.5. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон А.Оукена. 

 

Тема 5. Ринок грошей та інфляційний механізм 

5.1 Ринок грошей: сутність, основні елементи механізму.  

5.2. Пропозиція грошей: сутність та основні складові. Грошові агрегати та 



агрегатна структура грошової маси.  

5.3. Попит на гроші: сутність та структура. Класичний та кейнсіанські підходи до 

визначення структури попиту на гроші.  

5.4. Механізм функціонування та рівноваги ринку грошей.  

5.5. Інфляція (дефляція) як макроекономічне явище: сутність, чинники, різновиди, 

соціально-економічні наслідки.  

5.6. Крива А.Філіпса: графічна інтерпретація та кількісна визначеність. 

 

Тема 6. Споживання домогосподарств і приватні інвестиції у системі 

сукупних витрат 

6.1. Споживчі витрати як складова сукупних витрат. Функція споживання.  

6.2. Диференціація доходів населення: методи і показники аналізу. 

6.3. Заощадження. Функція заощаджень.  

6.4. Інвестиційні витрати як складова сукупних витрат. Функція  інвестиційних 

витрат. Модель акселератора. 

 

Тема 7. Сукупні витрати і рівноважний обсяг національного виробництва 

(ВВП).  

7.1. Загальні умови рівноваги національної економіки. Метод «витрати-випуск». 

Метод «вилучення-ін’єкції». 

7.2. Мультиплікатор автономних витрат: сутність та кількісна визначеність.  

7.3. Рівноважний об’єм виробництва в умовах повної зайнятості. Рецесійний та 

інфляційний «розриви». 

 

Змістовий модуль 2. Механізм формування економічної політики держави.  

 

Тема 8. Держава в системі макроекономічного регулювання. 

8.1. Обмеженість ринкового механізму і необхідність державного втручання в 

економіку. Основні економічні функції держави.  

8.2. Теорії макроекономічного регулювання: кейнсіанство, монетаризм, теорія 

економіки пропозиції, теорія раціональних очікувань.  

8.3. Економічна політика держави: сутність, напрями, методи, інструменти, важелі, 

форми. 

 

Тема 9. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави та її механізм 

9.1. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави: сутність, мета, важелі, 

механізм.  

9.2. Мультиплікатори державних закупівель, чистих податків, збалансованого 

бюджету. 

9.3. Різновиди фіскальної політики (фіскальна експансія, фіскальна рестрикція, 

дискреційна та недискреційна фіскальна політика). 

9.4. Бюджетна функція фіскальної політики. Державний бюджет і державний борг. 

9.5. Проблеми реалізації фіскальної політики. 

 



 

 

Тема 10. Грошово-кредитна (монетарна) політика та її механізм 

10.1. Кредитно-грошова (монетарна) політика держави: сутність, мета (стратегічні 

та тактичні, проміжні цільові орієнтири), інструменти (важелі).  

10.2. Механізм кредитно-грошової політики: мультиплікативні ефекти 

(депозитний та грошовий мультиплікатори).  

10.3. Різновиди монетарної політики (монетарна експансія, монетарна рестрикція). 

Переваги та недоліки кредитно-грошової політики. 

 

Тема 11. Загальна рівновага «закритої змішаної економіки» 

11.1. Макроекономічна рівновага національного ринку. Взаємодія ринків: модель 

IS – LM.  

11.2. Використання моделі IS – LM для оцінки відносної ефективності бюджетно-

податкової та грошово-кредитної політики. 

 

Тема 12. Модель «відкритої економіки». Зовнішньоекономічна діяльність 

12.1. Національна економіка з урахуванням решти світу: основні теорії. 

12.2. Платіжний баланс: структура, показники стану. Зовнішньоторговельна 

політика: основні напрями, методи і важелі. 

12.3. Валюта і валютний курс. Валютна політика: режими валютних курсів, методи 

і важелі.  

12.4. «Чистий експорт» і ВВП. Мультиплікатор «чистого експорту».  

12.5. Модель Манделла-Флемінга як теорія сукупного попиту у відкритій 

економіці.  

 

Тема 13. Економічна динаміка 

13.1. Економічні цикли: сутність, структура, різновиди та причини. 

13.2. Економічне зростання та економічний розвиток: сутність, фактори, 

різновиди.  

13.3. Моделі економічного зростання та розвитку. 

13.4. Макроекономічна політика економічного зростання й соціально-

економічного розвитку. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика: Учебник/ Т.А.Агапова, С.Ф.Серегина; 

под. общ. ред. д.э.н., проф. А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 6- изд. 

– М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004. – 447 с. 

2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник для вузів/ К.С.Базилевич, 

Л.О.Баластрик; за ред. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид.  – К.: Знання, 2006. – 624 с. 

3. Бутук А.И. Макроэкономика: Учеб. пособие/ А.И.Бутук. – К.: Знання, 

2004. – 514 с. 

4. Задоя А.А. Макроэкономика: Учебник/ А.А.Задоя, Ю.Е.Петруня. – К.: О-
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5. Калініченко О.В. Макроекономіка. Практикум: Навч. посіб./ 

О.В.Калініченко, О.Д.Плотник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 656 с. 

6. Макроэкономика : учебник / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серёгина [и др.]; 

под ред. С. Ф. Серёгиной. – М. : Юрайт, 2011. –  526 с. 

7.  Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч. посіб./ 

А.Ф.Мельник, Т.Л.Желтюк, О.В.Дугопольський, О.В.Панухник; наук. ред. 

А.Ф.Мельник. – К.: Знання, 2008. – 699 с. 

8. Макроэкономика: учебное пособие для студентов отрасли знаний 0305 

«Экономика и предпринимательство»/ М-во образования и науки, молодежи и 

спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган-Барановского, 

Каф. экон. теории; Проданова Л. В., Литвин В. В. – Донецк: ДонНУЭТ, 2011. – 196 

с. 

9. Макроекономіка: Контрольні завдання для проведення семінарських 

занять для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання/ В.В.Литвин, 

Л.В.Проданова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 57 с. 

10. Макроекономіка: метод. реком. щодо підготовки та виконання аудиторної 

письмової роботи (для студ. екон. спец. заочної форми навчання)/ М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського, Каф. екон. теорії; Проданова Л.В., Литвин В.В. – 

Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – 84 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у майбутніх 

фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття 

практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою і використання 

сучасних інформаційних технологій для розв’язання різноманітних задач 

в практичній діяльності за фахом. Надання студентам практичних знань 

з основних розділів інформатики та інформаційних технологій: роль і місце 

інформатики у навчальному процесі, архітектура та принципи функціонування 

персональних комп’ютерів, програмне забезпечення сучасних інформаційних 

систем в економіці, сучасні засоби збереження та архівації даних, технологія 

створення документів та обробки даних засобами текстового процесора, 

технологія електронного перекладу текстових документів, технологія створення, 

редагування та показу презентацій, технологія обробки даних засобами табличних 

процесорів. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності основних принципів й правил побудови електронних 

обчислювальних машин, їх елементів і модулів, а також методів подання 

інформації в них; 

сучасного стану і тенденцій розвитку системного забезпечення персональних 

комп’ютерів, структуру сучасних операційних систем і їх основних компонентів, 

можливості систем;  

області використання інформаційних систем: систем обробки тексту, систем 

табличної обробки даних, систем створення презентацій, експертних систем. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння впевнено використовувати системне забезпечення персональних 

комп’ютерів для повсякденної роботи; вільно використовувати пакети офісних 

програм, програми сканування та розпізнавання тексту, програми 

автоматизованого перекладу для ефективного розв’язання фахових завдань; вільно 

володіти технологіями роботи з зовнішніми пристроями комп’ютера;  

уміння здійснювати операції по архівації даних;  

уміння використовувати можливості сучасних локальних комп’ютерних 

мереж для колективної роботи та спільного використання ресурсів;  

уміння користуватися службами глобальної мережі Internet для пошуку 

інформації, співпраці та використання інших мережних ресурсів, можливостей 

електронної пошти та телеконференцій з метою розв’язання поставлених 

професійних завдань та інтелектуального збагачення. 

 



формування суджень: 

здатність формування уявлень про можливості використання персонального 

комп’ютера у власній та суміжних спеціальностях; 

здатність визначити та надавати характеристику пакетам прикладних 

програм загального та спеціального призначення для розв'язання задач 

професійного спрямування. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання завдань, задач; публікація тез 

доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська, англійська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

    Галузь знань,  

 спеціальність, 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

2-й дод. 1-й 

Лекції: 

15 год. 2 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - розв’язання 

ситуаційних завдань 

Ступінь: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

45 год. 82 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 7,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 6 
Вид контролю: 

залік 



8. Викладач 

Бескровний О.І., к.т.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль I. Інформаційні технології формування редагування та 

подання даних 

 

Тема 1. Теоретичні основи інформатики  

1.1. Місце інформатики та комп’ютерної техніки в сучасному суспільстві, 

економіці, управлінні, юридичній діяльності. 

1.2. Поняття інформації. Властивості інформації. Інформація та дані. Носії 

інформації. 

1.3. Машинні одиниці інформації. 

1.4. Файлова система, операційна система, інтерфейси користувача. 

 

Тема 2. Комп’ютерні інформаційні технології підготовки текстових 

документів та електронних презентацій. 

2.1.Сучасне програмного забезпечення персонального комп'ютера та його 

класифікація.  

2.2.Особливості підготовки текстових документів у середовищі MS Word. 

2.3.Ієрархічна структура та основні елементи текстового документу.  

2.4.Технологія створення великого  текстового документу.  

2.4.Системи електронного перекладу та оптичного розпізнавання. 

2.5.Електронна презентація. Технологія  створення, редагування та форматування 

електронної презентації. Використання мультимедійних презентацій для 

представлення економічної інформації. 

 

Змістовий модуль ІІ. Інформаційні технології обробки даних для підготовки 

прийняття управлінських рішень. Мережні технології обробки даних. 

 

Тема 3. Комп’ютерні інформаційні технології на базі табличного процесора 

MS EXCEL.  

3.1.Методи та засоби обробки табличних економічних даних. 

3.2.Створення, редагування та форматування електронних таблиць.  

3.3.Проведення розрахунків, адресація даних, використання майстра функцій.  

3.4.Створення, редагування і форматування графіків та діаграм.  

3.5.Динамічний зв'язок даних та засоби групового редагування. 

3.6.Робота з масивами.  

3.7.Функції для відбору даних та для роботи з датою і часом.  

3.8.Робота з базами даних у середовищі. Зведені таблиці. 

3.9.Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів. Автоматизація 

додатків.  

 



Тема 4. Використання глобальної мережі internet. 

4.1. Основні поняття глобальної мережі internet. 

4.2. Поштові сервіси, обмін даними, хмарні технології. 

4.3 Сумісна робота над документами, з використанням глобальної мережі. 

4.4. Архівація даних, формати графічних даних, гібридні формати збереження 

даних. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Баженов В. А. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. /В. А. Баженов [та ін.] ; - К.:Каравела,2008. - 640 

с.  

2. Веденеева, Е.А. Функции и формулы Excel 2007 / Елена Веденеева . ─ СПб. и 

др. : Питер, 2008 . ─ 384 с. ─ ( Библиотека пользователя ) . ─ 978-5-388-00071-2  

3. Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф., Струков В.М. Основи комп'ютерних 

технологій для економістів. Навчальний посібник. Київ: ВД «Професіонал», 2006. 

- 672 с.  

4. Злобін Г. Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки і комп'ютерних 

технологій : підруч. для студ. вищ. навч. закл. /Г. Г. Злобін ; - К.:Каравела,2007. - 

240 с.  

5. Информатика для юристов и экономистов. Учебник для ВУЗов / Под ред. 

Симоновича С. В. – СПб: Питер, 2006.  

6. Макарова М. В. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл./М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара ; за заг. ред. М. В. 

Макарової - Суми, 2008. - 665 с.  

7. Мамченко С. Д. Економічна інформатика. Практикум : навч. посіб./С. Д. 

Мамченко, В. А. Одинець - К.:"Знання", 2008. - 710 с.  

8. Мельникова О. П. Економічна інформатика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл./О. П. Мельникова ; - К.:Центр учбової літератури, 2010. - 424 с.  

9. Наливайко Н. Я. Інформатика : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки 

України для студ. вищ. навч. закл./Н. Я. Наливайко ; - К.:Центр учб. л-ри, 2011. - 

576 с.  

10. Пасько В. Самоучитель работы на персональном компьютере : самоучитель 

работы на персонал. компьютере/В. Пасько - СПб.:Питер,2006. - 591с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІКРОЕКОНОМІКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – оволодіння 

теоретичними основами мікроекономічного аналізу поведінки суб’єктів 

ринку, оволодіння універсальним інструментарієм прийняття раціональних 

господарських рішень. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння:  

основних понять, категорій і інструментів мікроекономічного аналізу; 

основних особливостей провідних шкіл мікроекономічного напряму, 

теорій та концепцій мікроекономічної науки; 

принципів раціональної поведінки агентів економічних систем 

мікрорівня у ринкових умовах; 

методології дослідження поведінки економічних суб’єктів (споживача 

та виробника) у ринкових умовах і методів її оптимізації, рівноважного стану 

мікроекономічних систем в умовах різних ринкових структурах і різновидів 

ринку. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти аналізувати у взаємозв’язку економічні явища, процеси, 

функціонування інститутів на мікрорівні; 

вміти будувати на основі опису ситуації стандартні графічні 

мікромоделі; 

вміти виконувати економічні розрахунки і самостійно робити 

висновки, пов’язані з аналізом причинно-наслідкових зав’язків, що 

визначають економічний вибір, та обґрунтуванням раціональної поведінки 

економічних мікросуб’єктів у ринкових умовах; 

вміти застосовувати навички альтернативного мислення і аналізу 

альтернативних можливостей використання ресурсів і напрямів діяльності 

економічних суб’єктів; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспективи економічних систем мікрорівня; 

здатність за результатами аналізу причинно-наслідкових зав’язків, що 

визначають економічний вибір, оцінки показників діяльності економічних 

мікросуб’єктів, обґрунтовувати їх раціональну та ефективну поведінку у 

ринкових умовах; 

здатність застосовувати набуті знання мікроекономічної теорії та 

навички мікроекономічного аналізу для прогнозування та розробки 

механізму і заходів господарчої та соціальної політики фірми. 



 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  

підсумкове – курсова робота, екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

 

 

Галузь знань, 

спеціальність,  

Ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного  

вибору навчального закладу 
(обов`язкова). 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

3-й 3-й 

Лекції: 

39 год. 8-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 6-й 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

екзамен, курсова робота 

 

 

8. Викладач 

Фоміна О.О., к.е.н., доцент 

 



9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теорія ринку. Теорія поведінки суб’єкта 

економічної діяльності 

 

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки 

1.1. Мікроекономіка як наука та складова сучасної економічної теорії. 

1.2. Методологія мікроекономіки: теорії і моделі. 

1.3. Мікросистема та її основні характеристики. 

 

Тема 2. Ринок та його механізм: мікроекономічний аналіз 

2.1. Ринок та ринкова система: особливості мікроекономічного аналізу. 

2.2. Ринковий попит та закон попиту.  

2.2. Ринкова пропозиція та закон пропозиції. 

2.3. Ринкова рівновага. Моделі ринкової рівноваги. 

 

Тема 3. Теорія еластичності 

3.1. Теорія еластичності. Поняття, види та показники еластичності. 

3.2. Еластичність попиту. 

3.3. Еластичність пропозиції. 

3.4. Практичне застосування теорії еластичності. 

 

Тема 4. Теорія поведінки споживача 

4.1. Корисність і попит. 

4.2. Бюджетна лінія і оптимум споживача.  

4.3. Рівновага споживача: кардиналістський і ординалістський підходи. 

4.4. Ефект доходу та ефект заміщення. 

 

Тема 5. Теорія поведінки виробника. Підприємство як 

мікроекономічний суб’єкт 

5.1. Виробнича функція. Загальний, середній і граничний продукт. 

5.2. Заміщення факторів виробництва. Оптимальна комбінація ресурсів. 

5.3. Розширення виробництва. Лінія зростання й віддача від масштабу. 

 

Тема 6. Витрати виробництва 
6.1. Витрати: їх суть та види. Підходи до визначення витрат підприємства. 

6.2. Прибуток і дохід 

6.3. Витрати виробництва у короткостроковому періоді 

6.4. Витрати виробництва у довгостроковому періоді 

 

Змістовий модуль 2. Теорія ринкових структур. Загальна рівновага 

 

Тема 7. Основи теорії ринкових структур. Досконала конкуренція 

7.1. Ринкова структура і принцип максимізації прибутку фірми. 

7.2. Досконала конкуренція. 



7.3. Переваги і недоліки досконалої конкуренції. 

 

Тема 8. Недосконала конкуренція. Чиста монополія 

8.1. Основні умови виникнення монополії та її види. 

8.2. Рівновага монополії у короткостроковому періоді. 

8.3. Рівновага фірми-монополіста в довгостроковому періоді. 

8.4. Показники монопольної влади. 

 

Тема 9. Ринок монополістичної конкуренції 

9.1. Монополістична конкуренція та її основні риси. 

9.2. Визначення ціни і обсягу виробництва. 

9.3. Витрати монополістичної конкуренції. 

9.4. Нецінова конкуренція. 

 

Тема 10. Олігополістичний ринок 

10.1. Ознаки олігополістичного ринку. 

10.2. Форми поведінки фірм в умовах олігополістичних структур. 

10.3. Поведінка фірми щодо ціни та випуску на ринку олігополії. 

 

Тема 11. Ринки факторів виробництва 

11.1. Основи дослідження ринку ресурсів. 

11.2. Ринок землі і природних ресурсів. 

11.3. Ринок праці. 

11.4. Ринок капіталу. 

 

Тема 12. Загальна рівновага і ефективність ринкової системи 

12.1. Аналіз загальної рівноваги. 

12.2. Ефективність обміну. 

12.3. Ефективність виробництва. 

12.4. Загальна рівновага і економіка добробуту. 

 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Безугла В. О. Мікроекономіка : Навч. посіб. / В. О. Безугла, І. І. 

Постіл. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. 

2. Вінніченко І. І. Мікроекономіка : Навч. посіб. / І. І. Вініченко, Н. В. 

Дацій, С. О. Корецька. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 272 с. 

3. Калініченко О. В. Мікроекономіка. Практикум : Навч. посіб. / 

О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 432 

с. 

4. Косік А. Ф. Мікроекономіка : Навч. посіб. / А. Ф. Косік, Г. Е. 

Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. 

– 438 с. 



5. Мікроекономіка : Навч. посіб. / В. І. Мельникова, В. Г. Яременко, 

О. П. Мельникова, В. О. Корнівська. – К. : Професіонал, 2005. – 400 с. 

6. Мікроекономіка : Підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, 

А. І. Ігнатюк; За ред. В. Д. Базилевич. – К. : Знання, 2007. – 677с.  

7. Нарижна Л. Д. Мікроекономіка в схемах: Навч. посіб. / Л. Д. 

Нарижна, Л. Н. Пономарьова. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 160 

с. 

8. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов./ Р. Нуреев 

– М.: издательская группа НОРМА – ИНФРА М, 2010. – 572 с. 

9. Павленко І. М. Мікроекономіка : Навч. посіб. / І. М. Павленко. – К. : 

Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с. 

10. Пустовійт Р. Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки : 

Навч. посіб.  2-ге вид.  К. : Кондор, 2005. – 102 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ: ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА 

МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1.Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

майбутніх спеціалістів базових математичних знань для розв’язування задач 

у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного 

формулювання виробничих задач. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основні поняття теорії ймовірностей, моделі повторних випробувань; 

граничних теорем; 

випадкових величин і законів їх розподілу; 

поняття оцінки; 

поняття статистичного критерію; 

основ математичної статистики, елементів дисперсійного аналізу; 

поняття регресійного анfлізу. 

 

застосування знань і розумінь: 
володіти основами математичного апарату, необхідними для 

ефективного вивчення інших дисциплін; 

аналізувати та формулювати постановку задачі з використанням 

математичних та статистичних методів; 

розв’язувати типові задачі в межах вивченого програмного матеріалу; 

використовувати у практичній діяльності набутих знань щодо 

застосування математичних і статистичних методів для дослідження 

професійних задач; 

самостійно працювати з навчально-методичною літературою і 

використовувати необхідні програмні продукти для аналізу і розв’язування 

професійних задач; 

сформулювати  реальну прикладну задачу і побудувати її математичну 

модель на базі набутих математичних знань; 

розв’язувати практичні задачі математичними методами. 

 

формування суджень: 

здатність аналізувати, виділяти головне, робити висновки; 

здатність обґрунтувати висновки; 

здатність проводити оцінки; 

здатність виробляти алгоритми. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 



(обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 

балів);  

підсумкове – модульна робота, екзамен, екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

Українська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування показників Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS –5 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна 

самостійного вибору 

навчального закладу 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Логістика» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 
Семестр 

Загальна кількість годин – 

150 

1-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –5 

самостійної роботи 

студента – 6,5 ступінь: бакалавр 

26 год.  8 год. 

Практичні, 

семінарські 

39 год. 6год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

85год. 136 год. 

Індивідуальні 

завдання:0 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

8.Викладач 

Фортуна В.В., к.ф-м.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 



 

Змістовий модуль І. Основні поняття і теореми теорії ймовірностей. 

Випадкові величини 

 

Тема 1. Елементи комбінаторного аналізу. Події та їх класифікація. 

Класичне та статистичне означення ймовірності. 

1.1. Класифікація подій, поняття елементарної та складної випадкової події. 

Операції над подіями. 

1.2. Елементи комбинаторики в теорії ймовірностей. 

1.3.  Класичне визначення ймовірностей випадкової події та її властивостей. 

1.4. Геометрична ймовірність 

1.5. Статистична ймовірность і її властивості. 

1.6. Аксіоматичне означення ймовірності. 

 

Тема 2. Основні теореми теорії ймовірностей.  

2.1. Поняття залежності і незалежності випадкових подій.  Умовна 

ймовірність, теорема множення ймовірностей. 

2.2. Теореми додавання ймовірностей і її наслідки. Властивості протилежних 

подій. Ймовірність хоча б однієї події. 

 

Тема 3. Формула повної ймовірності. Формула Бейєса. 

3.1. Формула повної ймовірності. 

3.2. Формула Бейєса. 

 

Тема 4. Повторні випробування. Схема Бернуллі. Формула Бернуллі. 

Формула Пуассона. Локальна і інтегральна теореми Лапласа. 

4.1. Поняття схеми Бернуллі. Формула Бернуллі. Найімовірніше число появи 

події  в схемі Бернуллі. 

4.2. Асимптотичні формули для формули Бернуллі. Локальна теорема 

Муавра - Лапласа, теорема Пуассона. Інтегральна теорема Муавра - Лапласа і 

її наслідки. 

 

Тема 5. Ряд розподілу дискретної випадкової величини. 

5.1. Поняття випадкової величини. 

5.2. Типи випадкових величин. Дії з випадковим и величинами. 

5.3. Закон розподілу дискретної випадкової величини. 

 

Тема 6. Інтегральна та диференціальна функції розподілу та їх 

властивості. 

6.1 Інтегральна функція розподілу та її властивості. 

6.2. Диференціальна функція розподілу та її властивості. 

 

Тема 7. Числові характеристики випадкових величин. 

7.1. Числові характеристики випадкових величин дискретних випадкових 

величин 



7.1. Числові характеристики неперервних величин  випадкових величин 

 

Тема 8. Основні закони розподілу випадкової величини. Закон великих 

чисел. 

8.1. Біноміальна, пуассонівська і геометрична випадкові величини та їх 

числові характеристики. 

8.2. Рівномірний і показниковий закони розподілу та їх числові 

характеристики. 

8.3. Нормальний закон розподілу, його числові характеристики. 

8.4. Ймовірність знаходження нормальної випадкової величини в заданий 

інтервал. 

8.5. Правило трьох сигм. 

 

Змістовий модуль IІ. Елементи математичної статистики. Емпіричні 

закони розподілу. Система випадкових величин 

 

Тема 9. Вибірковий метод і його складові частини. 

9.1. Генеральна і вибіркова сукупності. 

9.2. Варіаційний ряд. 

9.3.Графічне зображеня варіаційних рядів. 

 

Тема 10. Основні характеристики варіаційних рядів. 

10.1.  Вибіркова середня. 

10.2 Медіана 

10.3. Мода. 

10.4. Показники варіації. 

10.5. Асиметрія і ексцес. 

 

Тема 11. Побудова законів розподілу за статистичними даними.  

11.1Побудова закону Пуассона 

11.2. Побудова показниковогозакону. 

11.3.Побудова нормального закону. 

 

Тема 12. Статистичні оцінки параметрів генеральної совокупності. 

Статистични гіпотези 
12.1. Статистичні оцінки параметрів генеральної совокупності. Статистичні 

гіпотези 

12.2. Основні властивості точкові оцінки параметрів: незміщенність, 

ефективність і обгрунтованість. 

12.3. Интервальные статистичні оцінки. Точність і надійність оцінки, 

довірчий інтервал і довірча ймовірність.  

12.4 Побудова довірчого інтервалу для x, S2, S. 

12.5.Нульова й альтернативна гіпотези, проста і складна гіпотези. Помилки 

першого і другого роду, спостережне значення крітерію. 

12.6. Критична область, область прийняття нульової гіпотези, критична 



точка. 

12.7. Перевірка гіпотез про закон розподіли: критерій згоди 2 – Пірсона, 

Колмогорова, Ястремського, Романовського. 

 

Тема 13. Елементи теорії кореляції і регресії  
13.1 Функціональна статистична і кореляційна залежність.  

13.2. Визначення форми зв'язку. Поняття парной регресії.  

13.3 Метод найменших квадратів. 

13.4. Вибірковий коефіцієнт кореляції і його властивості. Коефіцієнт 

детермінації.  

13.5. Знаходження параметрів рівняння лінійної регресії за згрупованими 

даними. 

13.6. Знаходження параметрів рівняння лінійної регресії за згрупованими 

даними 

13.7. Нелінійна регресія. Кореляційне відношення 

13.8. Нелінійна регресія. Кореляційне відношення 

 

10.  Рекомендована література 

 
1. Фортуна В. В. Вища та прикладна математика: рекоменд. М-вом 

освіти і науки, молоді та спорту України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл./В.В. Фортуна, О.І. Бескровний. – Львів: Магнолія 2006, 2013. – 647 с. 

2. Барковський В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика: 
навч. посібник / В.В. Барковський, Н.В. Барковська, О.К. Лопатін. – 5-те вид. 
– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 424 с. 

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 
и математической статистике: учеб. пособ. для студ. вузов / В.Е. Гмурман. – 
изд. 7-е., доп. – М.: Высш. шк., 2006. – 405 с. 

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / 
В.Е. Гмурман. – 7-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2000. – 479 с.  

5. Кармелюк Г.І. Теорія ймовірностей та математична статистика. 
Посібник з розв’язування задач: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г 
І. Кармелюк. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 576 с.  

6. Моцний Ф.В. Курс лекцій з теорії ймовірностей: навч. посіб. для 
студ. усіх спец. фін.-екон. профілю ден. та заоч. форм навч.: рекомендовано 
М-вом освіти і науки України / Ф.В. Моцний; Держ. ком. статистики 
України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: Інформаційно-
аналітичне агентство, 2010. – 122 с.  

7. Пушак Я.С. Теорія ймовірностей і елементи математичної 
статистики: навч. посіб. / Я.С. Пушак, Б.Л. Лозовий. – 2-е вид., перероб. і допов. 
– Л.: Магнолія 2006, 2007. – 276 с.  

8. Рабик В.М. Основи теорії ймовірностей: навч. посіб. / В.М. Рабик. – 
Л.: Магнолія 2006, 2007. – 176 с.  

9. Свердан П.Л. Вища математика. Математичний аналіз і теорія 
ймовірностей: підручник / П.Л. Свердан; М-во освіти і науки України. – К.: 
Знання, 2008. – 450 с. 



10. Шефтель З.Г. Теорiя ймовiрностей / З.Г. Шефтель. – 2-ге вид., 
перероб. та допов. – К.: Вища шк., 1994. – 193 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ:-

ЕКОНОМЕТРИКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 
1. Мета викладання навчальної дисципліни – розвиток навичок 

застосування методів економетричного аналізу для кількісного 

обґрунтування й оцінки управлінських рішень у галузі соціально - 

економічних процесів. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння:  
методів побудови математичних моделей економічних процесів; 

 методів побудови та алгоритми розв’язування статистичних економіко-

математичних моделей. 

загальної методики економетричного дослідження; 

економетричних методів моделювання динаміки економічних явищ і 

процесів; 

загальних принципів моделювання основних економічних показників; 

 

застосування знань і розумінь:  
уміння володіти основами математичного апарату, необхідними для 

ефективного вивчення дисципліни економетрика;  

уміння аналізувати та формулювати постановку задачі з використанням 

математичних та статистичних методів;  

уміння розв’язувати типові задачі в межах вивченого програмного 

матеріалу; 

 уміння використовувати у практичній діяльності набуті знання щодо 

застосування математичних і статистичних методів для дослідження 

професійних задач; 

уміння самостійно працювати з навчально-методичною літературою і 

використовувати необхідні програмні продукти для аналізу і 

розв’язування професійних задач; 

уміння розв’язувати практичні задачі математичними методами 

використовувати математичний апарат для вирішення економічних 

завдань ; 

уміння будувати економіко-математичні моделі 

 

формування суджень: 

здатність визначити та надати характеристику механізму впливу факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості 

економічних явищ і процесів;  



здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного впливу на 

економічні явища та процеси.  

здатність планувати управлінські рішення та прогнозувати їх наслідки. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 

балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

Українська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 

показників 

 

 

Галузь знань,  

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 
Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

4-й 4-й 

Лекції: 

30 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

90 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 6 
Вид контролю: 

екзамен 

 

 



 

8. Викладач 

Фортуна В.В., к.ф-м.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І.  Класичні моделі регресії. Деякі аспекти 

багатофакторної регресії 

 

Тема 1. Лінійна та нелінійні моделі регресії.  

 

Тема 2. Мультиколінеарність в багатофакторних моделях.  

2.1.Тест Фаррара-Глобера. 

 

Тема 3. Багатофакторна лінійна регресія.  

3.1.Покроковий регресійний аналіз. 

 

Тема 4. Конкретні застосування багатофакторної регресії. 

 

Тема 5. Фіктивні змінні в регресійних моделях. 

 

Тема 6. Автокореляція залишків.  

6.1.Критерій Дарбіна-Уотсона. 

 

Тема 7. Гетероскедастичність. 

7.1 Тест Гольдфельда-Квандта. 

7.2. Тест Спірмена. 

 

Змістовий модуль ІІ. Узагальнена лінійна модель регресії. Аналіз часових 

рядів і прогнозування 

 

Тема 8. Узагальнений метод найменших квадратів. 

 

Тема 9. Лінійна регресійна модель в умовах гетероскедастичності. 

 

Тема 10. Лінійна регресійна модель в умовах автокореляції. 

 

Тема 11. Поняття часових рядів. 

11.1. Ковзні середні.  

11.2Лаг. 

 

Тема 12. Аналіз часових рядів за допомогою автокореляційної функції. 

 

Тема 13. Аналітичне вирівнювання.  

13.1.Криві росту. 



Тема 14. Адаптивні моделі прогнозування. 

 

Тема 15. Статистичний аналіз і прогнозування сезонних коливань. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Лавріненко Н. М. Основи економіко-математичного моделювання/ Н.М. 

Лавріненко, С.М. Латинін, В.В.Фортуна, О.І. Бескровний – Львів: Магнолія 

2006, 2010. – 540 с. 

2. Фортуна В.В. Економіко-математичне моделювання: економетрика: 

навч. посіб. для самост. роботи студ. / В.В. Фортуна – Донецьк: ДонНУЕТ, 

2012. – 157 c. 

3. Христиановский В.В. Экономико-математические методы и модели: 

теория и практика / В.В. Христиановский, В.П. Щербина – Донецк, ДонНУ, 
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СТАТИСТИКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – розвиток навичок 

застосування методів статистичного аналізу для кількісного обґрунтування й 

оцінки управлінських рішень у галузі соціально - економічних процесів 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

теоретичних основ статистичного спостереження як способу 

формування інформаційної бази для дослідження та прийняття 

управлінських рішень; 

методичних підходів до узагальнення та оброблення статистичних 

даних; 

методології і методики екстенсивного та інтенсивного статистичного 

аналізу соціально - економічних явищ і процесів;  

методики прогнозування та статистичного моделювання соціально - 

економічних параметрів. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння застосовувати методи статистичного спостереження для 

формування масиву первинних даних для статистичного дослідження; 

уміння здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання 

узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин, 

показників варіації тощо;  

уміння виконувати  необхідні  аналітичні  розрахунки  із  

застосуванням  комп'ютерної техніки у відповідності із метою статистичного 

дослідження, наявною вихідною статистичною інформацією;  

уміння здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської 

діяльності, рівня соціально - економічного розвитку регіону, економічну 

інтерпретацію одержаних результатів, робити обґрунтовані висновки та 

прогнозні розрахунки. 

 

формування суджень: 

здатність визначити та надати характеристику механізму впливу 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості 

господарської діяльності суб’єктів;  

здатність обґрунтувати взаємозв’язки та взаємозалежність факторів.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 



4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 

балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

Українська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

  Галузь знань,  

  спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного  

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 
Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Логітиска» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

3-й 3-й 

Лекції: 

26 год. 6 год. 

Індивідуальне  

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

98 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Вид контролю: 

 екзамен 

 

8. Викладач 

Бескровний О.І., к.т.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Методологічні засади статистики 

 

 



Тема 1. Методологічні засади статистики. 

1.1. Джерела статистики. Особливості статистики як самостійної суспільної 

науки. Взаємозв'язок статистики з іншими науками. 

1.2.  Об'єкт та предмет статистики. Основні поняття статистики.  

1.3. Статистичні закономірності. Статистична сукупність. 

1.4.  Статистичні ознаки та їх класифікація.  

1.5. Метод статистики. Стадії статистичного дослідження. 

 

Тема 2. Статистичне спостереження. 
2.1. Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження.  

2.2. Статистична звітність. Види звітності.  

2 . 3 .  Спеціально організовані статистичні спостереження та їх 

види. Статистичні реєстри.  

2.4. Методологічні та організаційні питання статистичного  

спостереження.  

2.5. План та програма статистичного спостереження.  

2.6. Види і способи спостереження. Помилки спостереження і контроль за 

вірогідністю даних. 

 

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних. 

3.1. Суть та завдання статистичного зведення та групування.  

3.2. Етапи зведення. Види зведення та його програма.  

3 . 3 . Основні питання методологій статистичних групувань. Основні 

завдання і види групувань. Види групувань за видом групувальної 

ознаки. Основні методологічні питання групування.  

3 . 4 .  Інтервали групувань, їх види та методи розрахунку. Типологічні 

структурні та аналітичні групування. Вторинні групування та методи їх 

виконання.  

3.5. Ряди розподілу, їх види і графічне зображення (полігон, гістограма, 

кумулята). 

 

Тема 4. Подання статистичних даних: таблиці і графіки 
4.1. Статистичні таблиці. Основні правила побудови статистичних таблиць. 

Підмет і присудок таблиці. Класифікація статистичних таблиць за різними 

ознаками.  

4 . 2 .  Поняття про статистичний графік. Класифікація графіків за різними 

ознаками. Основні елементи статистичного графіка. Правила побудови 

графіків. Графіки динаміки, структури, порівняння, взаємозв'язку тощо.  

4.3. Картосхеми та картодіаграми. Побудова статистичних графіків з 

використанням комп'ютерної техніки. 

 

Тема 5. Статистичні показники. 
5.1. Статистичний показник як кількісна характеристика суспільних явищ. 

Види та класифікація статистичних показників.  



5.2. Абсолютні статистичні величини та одиниці їх виміру. Види 

вимірників абсолютних величин.  

5 . 3 . Види відносних величин, їх зміст та умови застосування. Одиниці  

виміру відносних величин Принципи побудови відносних величин.  

5.4. Система статистичних показників.  

 

Тема 6. Середні величини. 

6.1. Суть і значення середніх величин. Розвиток теорії середніх величин 

А.Кетле.  

6 . 2 . Види середніх величин. Умови використання середньої величини. 

Особливості обчислення середніх величин.  

6 . 3 . Середня арифметична величина, умови її використання та властивості. 

Розрахунок середньої арифметичної методом "моментів".  

6.4.Середня гармонійна величина та умови її  застосування. Визначення 

середнього значення відносної величини. 

6.5. Структурні середні, методика їх розрахунку та економічний зміст. 

 

Тема 7. Статистичне вивчення варіації і форми розподілу. 

7.1. Суть і характеристики варіації.  

7.2. Методи обчислення та математичні властивості дисперсії. Види 

дисперсій.  

7 .3 .  Характеристики форми розподілу. Моменти розподілу.  

7.4. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів. 

 

Змістовний модуль 2 . Методи статистичних розрахунків 

 

Тема 8. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. 

8.1. Види взаємозв’язків між явищами.  

8.2. Кореляційний зв’язок. Непараметричні методи оцінки кореляційного 

зв’язку. Рангова кореляція.  

8.3. Метод аналітичного групування. Правило розкладання варіацій та 

економічна суть кореляційного відношення.  

8.4. Суть і етапи кореляційно-регресійного аналізу.  

8.5. Лінійне рівняння регресії та лінійний коефіцієнт кореляції.  

8.6. Множинна регресія та багатофакторна кореляція. Перевірка істотності 

зв’язку. 

 

Тема 9. Статистичне вивчення динаміки. 
9.1. Ряд динаміки - основа аналізу та прогнозування соціально-економічних 

процесів.  

9.2. Поняття про статистичні ряди динаміки. Види рядів динаміки та їх 

особливості.  

9.3.Методика розрахунку середнього рівня ряду динаміки. Аналітичні 

показники ряду динаміки (ланцюгові, базисні та середні): абсолютний 

приріст, темп росту і приросту.  



9 . 4 .  Методи обробки рядів динаміки. Приведення ряду динаміки до 

єдиної основи.  

9 .5 .  Сезонні коливання та їх вимірювання. Поняття про закономірності 

динаміки (розвитку у часі). Компоненти ряду динаміки.  

9 . 6 .  Тренд ряду динаміки. Визначення тренду ряду динаміки методом 

збільшення інтервалів часу, рухомої середньої. Аналітичне вирівнювання 

ряду динаміки. Лінійне рівняння тренду.  

9 . 7 .  Екстраполяція та інтерполяція в рядах динаміки. Кореляція рядів 

динаміки.  

9 . 8 . Методи прогнозування на основі рядів динаміки. Аналіз сезонних 

коливань.. 

 

Тема 10. Індексний метод. 

10.1. Суть статистичного індексу та його роль у статистичному аналізі. 

Методологічні основи побудови індексів.  

10.2. Індексовані величини та їх види. Види індексів. Індивідуальні 

індекси: методика розрахунку та економічний зміст.  

10.3. Агрегатний індекс як основна форма статистичного загального 

Агрегатні індекси якісного, кількісного та об'ємного показника.  

10 .4 .Ланцюгові та базисні агрегатні індекси.  

10.5. Системи взаємозалежних індексів. Розкладання загального 

абсолютного приросту за факторами.  

10 .6 .Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника. Індекси 

змінного складу, постійного складу та структурних зрушень.  

10.7. Середньозважені індекси, методи їх розрахунку та умови 

використання.  

10.8.Факторний індексний аналіз. 

 

Тема 11. Вибірковий метод. 
11.1. Суть вибіркового спостереження. Перевага вибіркового методу 

порівняно з іншими методами статистичного спостереження.  

11.2. Теоретичні основи вибірки.  

1 1 . 3 . Показники генеральної та вибіркової сукупності.  

11.4.  Визначення меж довірчих інтервалів генеральної середньої та 

генеральної частки та необхідної чисельності вибірки.  

1 1 . 5 . Види та способи формування вибіркової сукупності.  

11.6.Помилки вибіркового спостереження та методи їх розрахунку 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Акімов О. В. Статистика в малюнках та схемах : [Навчальний 

посібник] / О. В. Акімов. - К. : ЦНЛ, 2007. – 168 с. 

2. Бек В. Л. Теорія статистики: курс лекцій : [Навчальний 

посібник] / В. Л. Бек. – К. : ЦНЛ, 2003. – 412 с. 

3. Громыко Г. Л. Общая теория статистики : Практикум / Г. Л.  



Громыко 

4. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 286 с. 

5. Горкавий В. К. Статистика : [Навчальний посібник] / В. К. 

Гаркавий. – К. : ЦНЛ, 2012. – 608 с. 

6. Єріна  А.  М.,  Пальян  З.  О.  Теорія  статистики  :  Практикум  /  

А.  М. Єріна, З. О. Кальян. – К. : Знання, 2002. – 422 с. 

7. Лугінін О. Є. Статистика : [Навчальний посібник] / О. Є. 

Лугінін . – К.: ЦНЛ, 2007. – 608 с. 

8. Матковський  С. О.,  Марець  О. Р. Теорія  

статистики :  [Навчальний посібник] / С. О. Матковський, О. 

Р. Марець. – К. : Знання, 2010. – 535 с. 

9. Опря А. Т. Статистика. Математична статистика. Теорія 

статистики : [Навчальний посібник] / А. Т. Опря. – К. : ЦНЛ, 2005. - 496 

с. 

10. Опря А. Т. Статистика: [Навчальний посібник] / А. Т. Опря. – 

К.: ЦНЛ, 2012. – 448 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі управління на 

національному та регіональному рівнях; набуття умінь та формування 

компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень 

органів державної влади і місцевого самоврядування. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

теоретико-методологічних засад  формування загальнодержавної та 

регіональної політики; 

закономірностей управління на державному та регіональному рівнях; 

особливостей державного управління в різних сферах суспільного 

розвитку та на різних рівнях; 

методичних та організаційних основ управління розвитку суспільства; 

існуючих моделі державного управління, вітчизняну систему та 

структуру органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх 

компетенції; 

законодавчих та нормативно-правові засади діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування; 

концептуальних засад реформування системи державного управління 

та місцевого самоврядування, напрямів вдосконалення управління 

національним та регіональним розвитком. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння ефективно реалізовувати державно-владні повноваження;  

уміння здійснювати менеджмент органу державної влади; 

оцінювати ефективність державного управління. 

 

формування суджень: 

здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в роботі державних 

організацій, аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, 

порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань;  

здатність роботи посильний внесок в гармонізацію людських відносин;  

здатність налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;  

здатність розробляти технології з прийняття та реалізації 

управлінських рішень;  

здатність структурувати завдання відповідно до чисельності та 

кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх 



виконання; з урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, 

розподіляти завдання;  

здатність здійснювати делегування;  

здатність визначати та оцінювати ефективність управління. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 
поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань).  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 

показників 

 

 

Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

  Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

3-й 3-й  

Лекції: 

26 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - Ступінь: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин -150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

ля денної форми 

навчання: 

 98 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Романуха О.М., к.і.н., доцент 

 



9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Державна влада та державне управління 

 

Тема 1  Основи теорії державного управління 

1.1. Державне управління: сутність, зміст та специфіка.  

1.2. Системні аспекти державного управління.  

1.3. Основні теорії та школи державного управління.  

1.4. Методологія, закони та принципи державного управління.  

1.5. Мета, завдання, зміст навчальної дисципліни «Державне та регіональне 

управління». 

 

Тема 2  Державна влада та державне управління 

2.1. Держава як суб’єкт управління суспільними процесами.  

2.2. Державна влада як складова державно-владного механізму. 

2.3.  Цілі державного управління.  

2.4. Функціональна структура державного управління.  

2.5. Сутність і систематизація методів державного управління.  

2.6. Організаційна структура державного управління. Світовий досвід 

державного управління.  

 

Тема 3  Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку 

3.1.  Державне управління в сфері економіки.  

3.2. Державне управління в соціально-культурній сфері.  

3.3. Управління адміністративно-політичною діяльністю. 

 

Тема 4  Роль різних гілок влади у процесі державного управління 

4.1. Конституція України про гілки влади в Україні.  

4.2. Верховна Рада та державне управління. Інститут Президента та державне 

управління. 

 

Тема 5  Державне управління на регіональному рівні 

5.1. Регіональне управління: сутність, цілі та специфіка.  

5.2. Централізація та децентралізація у структурній організації державного 

управління.  

5.3. Регіональне управління та місцеве самоврядування. Фактори 

регіонального розвитку.  

5.4. Фінансово-економічний механізм регіонального управління. 

 

Тема 6 Система органів державної влади в україні: конституційні основи 

їх функціонування, роль в управлінні 

6.1. Єдина система органів виконавчої влади.  

6.2. Управлінські зв'язки в системі органів виконавчої влади.  

 

 



Тема 7 Центральні органи виконавчої влади в україні 

7.1. Кабінет Міністрів України: структура і компетенція.  

7.2. Міністерства України та їх повноваження.  

7.3. Державні служби (державні комітети) України. 

 

Тема 8  Регіональні органи державного управління 

7.1. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади: права, 

компетенція, функції. 

7.2. Основні завдання, правовий статус, компетенція місцевих державних 

адміністрацій. 

7.3.  Повноваження місцевих державних адміністрацій.  

7.4. Відносини місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та 

горизонтальних зв'язків.  

7.5. Управління факультативними територіальними одиницями. 

 

Тема 9 Правовий статус органів місцевого самоврядування в системі 

державного управління.  

9.1. Система місцевого самоврядування в Україні.  

9.2. Громадянин в державному управлінні. 

 

Змістовий модуль 2  Менеджмент органу державної влади. Взаємодія 

органів публічної влади центральних та регіональних органів 

управління.                                                                        

 

Тема 10  Внутрішня організація та управління органу державної влади 

10.1. Орган державної влади як об'єкт організації.  

10.2. Організаційна структура органу державної влади: сутність і види.  

10.3. Менеджмент органу державної влади.  

10.4. Стратегічне та ситуаційне управління.  

10.5. Інформаційне та комунікаційне забезпечення, зв'язки з громадськістю в 

системі управлінської діяльності органу державної влади.  

10.6. Законність та відповідальність у державному управлінні.  

 

Тема 11  Державна служба в Україні 

11.1. Поняття, види та принципи державної служби.  

11.2. Державні службовці: їх види, обов’язки та права.  

11.3. Формування та реалізація державно-службових відносин.  

11.4. Культура та етика державного службовця. 

11.5. Бюрократія і бюрократизм у державному управлінні. 

 

Тема 12  Ефективність державного управління. державний контроль у 

сфері виконавчої влади 

12.1. Соціальна ефективність державного управління.  

12.2. Економічна оцінка ефективності функціонування органу державної 

влади.  



12.3. Поняття та види контролю в державному управлінні.  

12.4. Контроль, інституціалізований за гілками державної влади. 

Громадський контроль.  

 

Тема 13  Відносини органів публічної влади в системі управління 

13.1. Відносини центральних органів виконавчої влади і місцевих державних 

адміністрацій з підприємствами, установами та організаціями.  

13.2. Роль органів місцевого самоврядування в окремих сферах суспільного 

розвитку.  

13.3. Звернення громадян як засіб забезпечення законності й дисципліни в 

державному управлінні.  

13.4. Публічність (комунікативність) процесу прийняття рішень у 

державному управлінні.  

 

Тема 14 Розвиток системи державного та регіонального управління 

14.1. Реформування органів державної влади в процесі конституційної 

реформи в Україні. 

14.2. Реформування організаційних структур державного управління за 

Концепцією адміністративної реформи в Україні.  

14.3. Концептуальні засади реформування місцевих органів влади та напрями 

регіональної політики.  

 

10. Рекомендована література 

1. Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 

асоціації органів місцевого самоврядування" [ Текст ] : чин. законодавство зі 

змінами та допов. станом на 12 трав. 2010 р. : (офіц. текст) / Верховна Рада 

України ; [відп. за вип. А. В. Паливода] . ─ К. : Вид. Паливода А. В., 2010 . ─ 

88 с. ─ ( Закони України ) . ─ 978-966-437-151-0. 

2. Законодавство України про місцеве самоврядування [ Текст ] : зб. 

офіц. текстів законів : станом на 10 груд. 2010 р. ─ К. : Центр учб. л-ри, 2011 . 

─ 200 с. ─ 978-611-01-0170-7. 

3. Державне будівництво та самоврядування в Україні [ Текст ] : 

навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України / [Е. О. Дидоренко та 

ін.] ; М-во освіти і науки України, за ред. В. М. Бесчастного . ─ К. : Знання, 

2012 . ─ 656 с. ─ ( Вища освіта в ХХІ століття ) . ─ 978-966-346-854-9 ( серія ) 

. ─ 978-966-346-549-4. 

4. Іжа М.М. Організаційно-правові засади державного управління : 

навч. посіб. / М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, Я.О. Різникова. – О. : ОРІДУ НАДУ, 

2008. – 308 с. 

5. Камінська, Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний 

і порівняльно-правовий аналіз [ Текст ] : навч. посіб. / Н. В. Камінська ; Київ. 

ун-т туризму, економіки і права . ─ К. : КНТ, 2010 . ─ 232 с. ─ 978-966-373-

601-3. 

6. Круш П.В. Регіональне управління : навч. посіб. / П.В. Крупі, 

О.О. Кожем'яченко. - К.: ЦУЛ, 2007. - 248 с. 



7. Малиновський В.Я. Державне управління : навч. посіб. – 3-тє 

вид., перероб. та доп. – К.: Атіка, 2009. - 608 с. 

8. Мельник А.Ф. Державне управління: підручник / А.Ф. Мельник, 

О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна. – К.: Знання, 2009. – 582 с. 

9. Ординський В.Л. Управління в органах виконавчої влади: навч. 

посіб. / В.Л. Ординський, З.Р. Кисіль, М.В. Ковалів. - К.: ЦУЛ, 2008. - 296 с. 

10. Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посіб. / під 

ред. В. Г. Воронкової. — К. : Професіонал ; Центр учбової літератури, 2010. 

— 352 с. - ISBN 978-966-370-133-2; 978-966-364-983-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

системи базових знань з теорії фінансів, грошей, кредиту, засвоєння 

закономірностей функціонування грошового та фінансового ринків як 

теоретичної основи державної монетарної, валютної, податкової та 

бюджетної політики розвитку банківської справи та ринку фінансових 

послуг; формування спеціальних знань і практичних навичок з питань 

організації фінансових відносин та їх функціонування на макро- і 

мікроекономічному рівнях. 
 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності та функцій таких категорій, як "фінанси", "гроші", "кредит", 

змісту основних теорій грошей, поняття грошового обігу, грошових потоків, 

монетарного та фінансового ринків, грошових та валютних систем, основ 

кредитних, розрахункових, валютних, податкових та бюджетних відносин; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння аналізувати і характеризувати стан фінансових відносин в 

країні; 

уміння розраховувати основні прямі, непрямі та місцеві податки, що 

справляються з підприємств; 

уміння розраховувати суму відсотків за користування банківським 

кредитом; 

уміння складати кредитні угоди; 

уміння аналізувати міжнародні фінансово-кредитні відносини і 

валютну систему України; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити вартість довгострокових кредитів; 

здатність обґрунтувати використання у практичній діяльності лізингові, 

факторингові, вексельні форми комерційного кредитування;  

здатність обґрунтувати та визначити основні заходи грошової політики 

держави щодо регулювання грошового обігу в країні; 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 



5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного  

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів – 2 Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

4-й 4-й 

Лекції: 

45 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

90 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 6 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Слободянюк Н.О., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування фінансів та 

бюджетної системи держави. 

 

Тема 1. Сутність і функції фінансів 

1.1. Історичні передумови виникнення і розвиток фінансів 

1.2. Моделі фінансових відносин 

1.3. Соціально-економічна сутність та функції фінансів 

 



Тема 2. Фінансова система та фінансовий механізм 

2.1. Фінансова система України: поняття, структура та загальна характеристика її 

сфер і ланок 

2.2. Організаційні основи функціонування фінансової системи України 

2.3. Сутність та складові елементи фінансового механізму 

2.4. Зміст і принципи фінансового планування 

2.5. Фінансовий контроль: зміст, принципи та види 

 

Тема 3. Податкова система держави 

3.1. Економічна сутність і функції податків 

3.2. Елементи системи оподаткування 

3.3. Класифікація податків 

3.4. Податкова політика та податкова система в Україні 

3.5. Характеристика основних податків податкової системи України 

 

Тема 4. Бюджет і бюджетна система держави 

4.1. Сутність, значення та функції державного бюджету 

4.2. Бюджетний устрій та бюджетна система України 

4.3. Бюджетний процес в Україні 

4.4. Принципи і форми бюджетного фінансування 

4.5. Бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки 

 

Тема 5. Державні доходи та видатки 

5.1. Економічна природа та класифікація доходів бюджетів 

5.2. Склад доходів Державного бюджету України 

5.3. Економічна природа та класифікація видатків Державного  бюджету 

5.4. Бюджетне фінансування видатків, його принципи, форми і  методи 

5.5. Склад видатків Державного бюджету. Таємні видатки 

5.6. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України 

 

Тема 6. Державний кредит 

6.1. Економічна сутність і роль державного кредиту 

6.2. Форми державного кредиту 

6.3. Класифікація державних позик і джерела їх погашення 

6.4. Державний борг, його формування і обслуговування 

6.5. Управління державним боргом 

 

Змістовий модуль 2. Сутність та зміст ланок фінансової системи держави, 

форм фінансових відносин і методів фінансової діяльності. 

 

Тема 7. Фінанси суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій 

7.1. Сутність і функції фінансів підприємств 

7.2. Організаційні основи функціонування фінансів підприємств 

7.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування 

7.4. Формування фінансових результатів суб'єктів господарювання 



 

Тема 8. Фінанси населення 

8.1. Соціально-економічна сутність і функції фінансів домашніх господарств у 

ринковій системі господарювання 

8.2. Джерела і структура фінансів домогосподарств 

8.3. Фінансові рішення домашніх господарств 

8.4. Інвестиційна діяльність населення 

 

Тема 9. Фінансовий ринок 

9.1. Економічна сутність фінансового ринку та його структура 

9.2. Класифікація фінансових ринків 

9.3. Інструменти фінансового ринку 

9.4. Цінні папери як основний інструмент фінансового ринку 

 

Тема 10. Міжнародні фінанси 

10.1. Сутність і призначення міжнародних фінансів 

10.2. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції 

10.3. Міжнародний фінансовий ринок 

 

Змістовий модуль 3. Історичні аспекти розвитку грошових відносин, основи 

організації грошового обороту та функціонування валютного ринку. 

Тема 11. Сутність та функції грошей 

11.1. Походження, сутність та концепції виникнення грошей 

11.2. Форми грошей 

11.3. Функції грошей та їх еволюція 

 

Тема 12. Грошовий оборот і грошові потоки 

12.1. Характеристика і структура грошового обороту 

12.2. Форми грошового обороту 

12.3. Грошова маса та її показники 

12.4. Закон грошового обігу 

 

Тема 13. Грошовий ринок 

13.1. Сутність і структура грошового ринку та механізм його функціонування 

13.2. Попит і пропозиція грошей. Грошово-кредитний мультиплікатор 

13.3. Характеристика облікового ринку та його особливості 

13.4. Характеристика та операції міжбанківського ринку 

 

Тема 14. Грошові системи 

14.1. Поняття та елементи грошової системи 

14.2. Еволюція грошових систем 

14.3. Форми безготівкових розрахунків 

14.4. Створення грошової системи України 

 

Тема 15. Інфляція та грошові реформи 



15.1. Інфляція: її сутність, причини, види й типи 

15.2. Вимірювання інфляції 

15.3. Розвиток та особливості інфляції в Україні 

15.4. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика 

15.5. Грошові реформи та методи їх проведення 

 

Тема 16. Валютні відносини та валютні системи 

16.1. Сутність валюти та її конвертованість 

16.2. Валютний курс і способи його визначення 

16.3. Валютний ринок: сутність та основи функціонування 

16.4. Валютна система та її розвиток 

16.5. Формування валютної системи України 

 

Тема 17. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 

17.1. Металістична теорія грошей 

17.2. Номіналістична теорія грошей 

17.3. Кількісна теорія грошей 

17.4. Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей 

17.5. Сучасний монетаризм 

 

Змістовий модуль 4. Кредитні відносини, роль інституту фінансового 

посередництва в розвитку економіки 

 

Тема 18. Кредит у ринковій економіці  

18.1. Необхідність та сутність кредиту 

18.2. Роль кредиту в умовах ринкової економіки 

18.3. Функції кредиту 

18.4. Форми та види кредиту 

18.5. Позичковий відсоток, його сутність та основні види 

 

Тема 19. Кредитні системи 

19.1. Поняття про кредитну систему 

19.2. Банківська система України і її характеристика 

19.3. Небанківські фінансово-кредитні установи 

 

Тема 20. Центральний банк та його роль в економіці 

20.1. Загальна характеристика центральних банків 

20.2. Функції центральних банків 

20.3. Національний банк України та його функції 

20.4. Грошово-кредитна політика НБУ 

20.5. Валютна політика та роль НБУ в її реалізації 

 

Тема 21. Банківські установи як основна ланка кредитної системи 

21.1. Еволюція та розвиток комерційних банків в Україні 

21.2. Класифікація та характеристика комерційних банків 



21.3. Операції комерційних банків 

21.4. Основні показники ефективності та прибутковості діяльності банку 

 

Тема 22. Спеціалізовані кредитно-фінансові установи 

22.1. Визначення та функції фінансових посередників 

22.2. Види фінансових посередників 

22.3. Банки і банківська система 

 

10. Рекомендована література 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни -  формування системи 

фундаментальних знань з концептуальних основ бухгалтерського обліку та 

набуття практичних навичок з використання методики обліку. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

предмета бухгалтерського обліку і основні елементи його методу; 

основи організації бухгалтерського обліку на підприємствах; 

дослідження особливостей бухгалтерського обліку основних 

господарських процесів. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміти вести облікові записи на рахунках бухгалтерського обліку; 

уміти складати первинні документи й вести їх бухгалтерську обробку, 

відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку 

виконувати записи   облікових регістрів, складати бухгалтерський баланс. 

 

формування суджень: 

здатність оформлювати документів  господарських операцій та їх 

відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку. 

 

3.  Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів).  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

    

 

 

 



  7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

 

 

Галузь знань,  

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика 

 навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

4-й 4-й 

Лекції: 

30 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

90 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 6 
Вид контролю: 

екзамен 

 
8. Викладач 

Штик Ю.В., ст. викладач 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Бухгалтерський облік у системі управління, 

баланс і рахунки 

 

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації. 

1.1 Поняття та сутність бухгалтерського обліку. 

1.2. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього. 

1.3. Користувачі бухгалтерської інформації. 

1.4. Вимірники, які застосовуються в обліку. 

 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 

2.1. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку 

2.2. Господарські засоби та їх класифікація 

2.3.Джерела формування господарських засобів. Господарські процеси 

2.4. Методичні прийоми (методика) бухгалтерського обліку. 

 



Тема 3. Бухгалтерський баланс. 

3.1. Сутність і побудова бухгалтерського балансу. Структура 

Бухгалтерського балансу. 

3.2. Вплив господарських операцій на баланс. 

3.3. Порядок читання та аналізу балансу. 

 

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 

4.1.Сутність, призначення та форма рахунків бухгалтерського обліку. 

4.2.Типи рахунків бухгалтерського обліку. 

4.3.Побудова рахунків бухгалтерського обліку. 

4.4.Подвійний запис, його сутність та значення. 

4.5.Методика визначення кореспондуючих рахунків та складання 

кореспонденції рахунків. 

4.6. Взаємозв’язок між балансом і рахунками. 

4.7. Синтетичний та аналітичний рахунки. 

4.8. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 

 

Змістовий модуль 2. Господарські процеси і план рахунків 

 

Тема 5. План рахунків бухгалтерського обліку. 

5.1. Роль та значення класифікації рахунків. 

5.2. Класифікація рахунків за економічним змістом. 

5.3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою. 

5.4. План рахунків – як основа організації обліку на підприємстві. 

 

Тема 6. Документація і інвентаризація. 

6.1.Первинні документи та вимоги щодо їх оформлення. 

6.2. Інвентаризація в системі первинного обліку. 

6.3.Класифікація документів в бухгалтерському обліку. 

 

Тема 7. Оцінка та калькуляція. 

7.1.     Сутність та значення вартісної оцінки. 

7.2.     Оцінка об’єктів обліку. 

7.3.     Калькулювання в системі бухгалтерського обліку. 

7.4.     Взаємозв’язок між оцінкою і калькулюванням. 

 

Тема 8. Облік господарських процесів. 

8.1. Стадії руху господарських засобів і значення їх відображення в 

бухгалтерському обліку. 

8.2. Основні завдання та показники обліку процесу постачання. 

8.3. Оцінка придбаних засобів виробництва: предметів і засобів праці. 

8.4. Облік господарських операцій з надходження засобів і предметів праці. 

8.5. Основні завдання та показники обліку процесу виробництва. 

8.6. Класифікація витрат виробництва. 



8.7. Облік витрат виробництва та калькулювання фактичної собівартості 

продукції. 

 

Тема 9. Форми бухгалтерського обліку. 

9.1. Принципи побудови форм бухгалтерського обліку. 

9.2. Меморіально-ордерна форма обліку. 

9.3. Журнал-головна форма обліку. 

9.4. Автоматизована форма обліку. 

 

Тема 10. Основи бухгалтерської (фінансової) звітності. 

10.1. Сутність та призначення організації бухгалтерської звітності 

10.2. Порядок складання, подання й оприлюднення бухгалтерської звітності 

10.3. Форми фінансової звітності. 

 

10. Рекомендована література   

1. Бачинський В. I. Бухгалтерський облік (загальна теорія): навч. посіб. / 

Бачинський В. I. - Л. : "Магнолія 2006", 2010. - 319 с. 

2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К., 2000.– 692 с.   

3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для вузів. - 

Житомир: ЖІТІ, 2000. - 640 с. 

4. Бухгалтерський облік (загальна теорія) [ Текст ] : навч. посіб. / В. І. 

Бачинський, П. О. Куцик, Т. В. Попітіч ; М-во освіти і науки України . — Л. : 

Магнолія 2006, 2010 . — 319 с. 

5. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / за заг. ред. Вериги Ю. А. — К. : 

Центр учбової літератури, 2008. — 396 с. 

6. Бухгалтерський облік [Текст]: навч. посіб. / Тютюнник П.С., 

Стародубова Г.М., Андрієнко В.О. [та ін.]; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: Вид-во 

ХНЕУ, 2008. - 416 с. 

7. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база [Текст] : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Уклад. Г. О. Партін [та ін.] ; М-во освіти 

і науки України . - Л. : Магнолія 2006,2009. - 264 с. 

8. Бухгалтерський облік в управлінні підприємтвом [Текст] : монографія / 

за заг. ред. О.М. Губачової ; УКООПСПІЛКА ; Полтав. ун-т споживч. 

кооперації України. - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. - 337 с. 

9. Бухгалтерський облік і аудит [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом 

освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. : термінолог. 

укр.-рос.-англ. слов. / [Ю. А. Верига та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Полтав. ун-т економіки і торгівлі . — К. : Центр учбової 

літератури, 2013 . — 292 с. 

10. Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації [ Текст ] : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В. О. Озеран [та ін.] ; М-во освіти і науки 

України, УКРООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад., за ред. В. О. Озерана, П. О. 

Куцика, А. М. Волошина . — Л. : Львів. комерц. акад., 2010 . — 311с. 

 



МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної 

економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних 

відносин. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути студент: 

 

знання і розуміння: 

сутності, форм та основних принципів міжнародних економічних 

відносин та середовища їх розвитку; 

показників розвитку та критеріїв класифікації країн світу;  

сутності, форм, видів, причин та напрямів,  

сутності, видів, напрямів, факторів та наслідків розвитку міжнародної 

торгівлі, міжнародної міграції робочої сили, прямих іноземних інвестицій, 

світової валютної системи та міжнародних розрахунків, міжнародної 

регіональної інтеграції.  

 

застосування знань і розумінь: 

уміння визначати тенденції та особливості розвитку міжнародних 

економічних відносин, зовнішнього середовища розвитку міжнародного 

бізнесу; 

уміння робити аргументовані висновки про пріоритетні напрями та 

перспективи розвитку міжнародних економічних відносин, у тому числі 

напрями та перспективи інтеграції України у світове господарства;  

 

формування суджень: 

здатність оцінювати стан та особливості розвитку міжнародних 

економічних відносин;  

здатність обґрунтувати та визначити механізми ефективного 

управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, країни.  

 

3. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів);  



підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська, англійська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного  

вибору навчального закладу 
 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

4-й 4-й 

Лекції: 

30 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

90 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

екзамен, курсова робота 

 

9. Викладач 

Бочарова Ю.Г., к.е.н.. доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до міжнародної економіки.  

Тема 1. Міжнародна економічна система.  

1.1. Визначення сутності міжнародної економіки та характеристика її основних 

понять 

1.2. Інтернаціональні економічні відносини: сутність і етапи розвитку  

1.3. Міжнародний поділ праці, як основа інтернаціоналізації економічного 

розвитку. 

 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність. 

2.1. Сутність, об’єкти, суб’єкти, форми міжнародних економічних відносин 



(МЕВ). 

2.2. Зовнішнє середовище МЕВ  

2.3. Основні типи держав та їх економічних об’єднань. 

 

Змістовий модуль 2. Форми міжнародних економічних відносин. 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг.  

3.1. Теорії міжнародної торгівлі  

3.2. Сутність і форми міжнародної торгівлі  

3.3. Показники міжнародної торгівлі.  

3.4. Ціноутворення в міжнародної торгівлі. 

3.5. Регулювання світової торгівлі. 

 

Тема 4. Світовий фінансовий ринок. 

4.1. Міжнародний ринок боргових зобов’язань. 

4.2. Міжнародний ринок титулів власності. 

4.3. Міжнародний ринок фінансових деривативів. 

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво.  

5.1. Міжнародний ринок інвестицій.  

5.2. Види інвестицій: портфельні і прямі.  

5.3. Державне регулювання прямих інвестицій. 

5.4. Інвестиційна політика в Україні на сучасному етапі. 

 

Тема 6. Міжнародний кредит.  

6.1. Міжнародний кредит як економічна категорія.  

6.2. Функції міжнародного кредиту.  

6.3. Основні форми і види кредиту.  

6.4. Світовий ринок позичкових капіталів. 

 

Тема 7. Світовий ринок праці. 

7.1. Загальна характеристика населення та трудових ресурсів світу. 

7.2. Якість робочої сили. 

7.3. Світовий ринок праці та тенденції його розвитку. 

7.4. Проблеми зайнятості в світовій економіці. 

 

Тема 8. Міжнародна трудова міграція.  

8.1 Сутність та причини міжнародної міграції робочої сили (ММРС). 

8.2. Види, типи та напрямки ММРС. 

8.3. Наслідки ММРС. 

8.4. Регулювання міжнародних міграційних процесів. 

 

Тема 9. Світова валютна система.  

9.1. Поняття і структура СВС  

9.2. Валютний курс і фактори, що впливають на його формування  

9.3. Регулювання валютних відносин  

9.4. Основні етапи еволюції СВС  



9.5. Валютні ринки: види і структура  

 

Тема 10. Міжнародні розрахунки. 

10.1. Сутність міжнародних розрахунків. 

10.2. Форми міжнародних розрахунків.  

 

Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага. 

11.1. Теорія платіжного балансу. 

11.2. Рахунок поточних операцій. 

11.3. Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій. 

11.4. Фінансування платіжного балансу. 

 

Змістовий модуль 3. Інтеграційні процеси в системі міжнародних 

економічних відносин.  

 

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція.  

12.1. Сутність, цілі і передумови розвитку міжнародної економічної інтеграції. 

12.2. Форми міжнародної економічної інтеграції. 9.3. Основні інтеграційні 

угруповання світу. 

 

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку.  

13.1. Сутність і складові сучасного процесу глобалізації.  

13.2. Транснаціональні корпорації як чинник глобалізації 

13.3. Особливості економічного розвитку країн в умовах глобалізації і 

транснаціоналізація світового господарства. 

 

Тема 14. Інтеграція України у світову систему. 

14.1. Передумови та шляхи інтеграції України у світову систему  

14.2. Україна в інтеграційних процесах східноєвропейських країн.  

14.3. Рівні та пріоритети інтеграцій України в систему світогосподарських 

зв’язків. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Герасимчук, В.Г. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб.  /  В. 

Г.Герасимчук. – К.: Знання, 2009 . - 302 с. 

2. Киреев А. Международная экономика: В 2-х ч.- Ч. 2. Открытая 

экономика и макроэкономическое программирование. Уч. пособие для вузов. 

- М.: Международные отношения, 2006. - 456 с. 

3. Киреев А. Международная экономика: В 2-х ч.- Ч. 1. Движение 

товаров и факторов производства. Уч.пособие для вузов. - М.: 

Международные отношения, 2006. – 416 с. 

4. Международная экономика [Текст] : учеб. пособие для студ. напр. 

подготовки 6.030503 «Международная экономика» днев. и заоч. форм 

обучения / О.Б. Чернега, И.А. Іваненко, А.С. Маловичко. – Донецк : 



ДонНУЭТ, 2011. – 238 с. 

5. Авдокушин, Е. Ф. Международные экономические отношения 

[Текст]: учеб. Пособие / Е.Ф. Авдокушин. - 5-е изд., перераб. и доп.- М.: ИВЦ 

"Маркетинг", 2005. - 268 с.  

6. Білозубенко В.С. Інноваційна система Європейського Союзу: 

особливості формування та розвитку : монографія [Текст] / В.С. Білозубенко. 

– Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 456с. 

7. Дадалко В.А. Мировая экономика [Текст]: учебное пособие / А.В. 

Дадалко. - Минск: «Урожай», 2001. – 516 с. 

8. Дахно І.І. Міжнародна торгівля [Текст]: навч. пос. / І.І. Дахно, 

видання 2-ге, доповнене. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 296 с. 

9. Дахно І.І. Світова економіка [Текст]: навчальний посібник / І.І. 

Дахно, видання 2-е перероблене та доповнене. - К.: Центр навчальної 

літератури, 2008. - 280 с. 

10. Довідник з європейської інтеграції [Текст] / [колектив авторів] ; 

під ред. д.е.н., проф. О.Б. Чернеги. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Донецьк : 

ТОВ «Східний видавничий дім», 2013. – 461 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань і практичних навичок у засвоєнні законів та принципів організаційних 

систем, зробити їх зрозумілими з погляду внутрішнього устрою і механізму 

функціонування. Сприяння формування у майбутніх менеджерів сучасного 

управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі 

менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного 

управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та 

зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути студент: 

 

знання і розуміння: 

формування основоположних уявлень про закони, принципи і механізми 

функціонування організаційних систем; 

вироблення навичок із вивчення діяльності сучасних організацій; 

вивчення основ створення організацій нової формації й управління ними 

в умовах ринку 

сутності основних  понять і категорій теорія організацій; 

принципів та функції теорії організацій; 

системи методів управління; 

змісту процесів та технології управління; 

основ планування, здійснення мотивування та контролювання; 

організації взаємодії та повноважень; 

прийняття рішень у організації; 

інформаційного забезпечення процесу управління; 

керівництва та лідерства, стилів управління; 

етика і відповідальності у менеджменті; 

ефективності управління. 

 

застосування знань і розумінь: 

використовувати системний підхід в управлінні в умовах змін; 

узгоджувати цілі, стратегії, потенціал і можливості організації; 

обирати модель управління як системоутворювальний комплекс методів, 

набору форм впливу, принципів; 

проектувати ієрархії організації; 

здійснювати організаційно-управлінський аналіз; 

обирати модель розвитку внутрішнього потенціалу підприємства та 

конкурентного статусу підприємства; 

здійснювати керівництво спільною діяльністю та управління дисципліною; 

використовувати інструментарій впливу на ризик; 



розробляти цільові програми управління ефективністю та розвитком 

організації. 

 

формування суджень: 

спроможність студентів з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в 

організаціях, аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, порівнювати 

факти на основі здобутих з різних джерел знань;  

роботи посильний внесок в гармонізацію людських відносин;  

налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління, менеджменту 

організації;  

розробляти технології з прийняття та реалізації управлінських рішень;  

структурувати завдання відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, 

визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання; з урахуванням 

ділових та особистісних рис добирати виконавців, розподіляти завдання;  

здійснювати делегування;  

визначати та оцінювати ефективність менеджменту. 

 

 3.Дисципліна самостійного  вибору навчального закладу (обов`язкова). 

  

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 

балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

 Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного  

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

5-й 5-й 

Лекції: 

26 год. 6 год. 

Індивідуальне  Ступінь: Практичні, семінарські: 



науково-дослідне 

завдання - 

бакалавр 

 

26 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

98 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Кулінська А.В., к.держ.упр., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль І. Загальна теорія організації 

 

Тема 1. Предмет, методологія, завдання теорії організації.  

1.1. Теорія організації як наука та її місце в системі наукових знань.  

1.2. Еволюція теорії організації.  

1.3. Основоположні ідеї теорії організації. 

1.4.  Сучасна теорія організації. 

1.5.  Моделі теорії організації 

 

Тема 2. Загальна характеристика організації  

2.1. Організація як універсальна категорія: основні підходи.  

2.2. Генезис організації. Властивості організації. 

2.3. Принципи організації. Система законів організації. 

 

Тема 3. Організація як система   

3.1. Поняття організаційної системи. 

3.2. Організація як відкрита система.  

3.3. Життєвий цикл організації.  

3.4.Соціальна організація.  

3.5.Внутрішнє середовище організаційної системи. Підсистеми організації.  

3.6.Зовнішнє середовище організаційної системи.  

3.7.Класифікація організацій.  

3.8.Еволюція соціальних організацій. 

 

Тема 4. Організація як процес  

4.1.Статика та динаміка організаційних систем. Динамічна організація.  

4.2.Принципи статичного та динамічного стану організації. 4.3.Порівняльний 

аналіз принципів дії динамічних і статичних організацій. 4.4.Організація як 

система процесів. 

 



Тема 5. Теоретичні засади організації як об’єкта управління  

5.1.Організація і управління.  

5.2.Система управління організацією.  

5.3.Технології управління організацією: теоретичні засади. 

 

 

Змістовний модуль II. Створення ефективної організації 

 

Тема 6. Організаційне проектування   

6.1. Сутність організаційного проектування.  

6.2.Універсальні погляди на проект організації. 

6.3. Етапи організаційного проектування. 

6.4. Методи проектування організації.  

6.5.Чинники проектування організації. 

 

Тема 7. Структура організації як чинник забезпечення її ефективності  

7.1. Поняття структури організації та принципи її побудови.  

7.2. Формальна та неформальна організаційна структура.  

7.3. Елементи структури та зв’язки в організації.  

7.4. Концепції організаційних структур.  

7.5.тПідходи до формування організаційної структури.  

7.6.Характеристики організаційної структури. 

 

Тема 8. Організаційна культура  

8.1. Поняття, структурні елементи і властивості організаційної культури.  

8.2. Функції організаційної культури. 

8.3. Класифікація організаційної культури.  

8.4.Система методів підтримки культури організації.  

8.5.Зміна організаційної культури. 

 

Тема 9. Інформаційно-аналітичні технології в організації   

9.1.Інформація в організації як чинник забезпечення її ефективності.  

9.2.Управлінська інформація.  

9.3.Технології інформаційної діяльності в організації. 

9.4. Інформаційна система організації.  

9.5.Сучасні інформаційні технологіїорганізаційної культури. 

 

Тема 10. Ефективність діяльності організації: економічні та соціальні 

аспекти 

10.1.Поняття ефективності діяльності організації. 

10.2. Чинники ефективності організації.  

10.3.Критерії організаційної ефективності та види ефектів.  

10.4.Оцінювання ефективності діяльності організації.  

10.5.Оцінювання ефективності організаційних систем 

 



10. Рекомендована література 

 

1. Монастирський Г.Л. Теорія організації: Навч. Посіб / Г.Л. Манастірский. – 

К.: Знання, 2008 – 319с. 

2. Абчук А.И. Теория организации й основи менеджменте:Учеб. пособие. / 

А.И. Абчук. – СПб.: РПГУ, 2001. – 234с. 

3. БургановаЛЛ. Теорияуправлення: Учеб. Пособие / Л.Л. Бурганов. – М.: 

ИНФРА-М, 2005. – 139 с. 

4. Граждан В.Д. Теория управлення: Учеб. Пособие / В.Д. Граждан. – М.: 

Гардарика, 2006. – 416 с. 

5. Ермаков В.В. Менеджмент организации: Учеб. Пособие / В.В. Ермаков. – 

М.: Изд-во МПСИ, 2005. – 208 с. 

6. Кабкова Е.Н. Шпаргалка по теории организации: Ответы на 

зкзаменационнне билеты / Е.Н. Кабкова. – М.: Аллель, 2006. – 64 с. 

7. Кожухар В.М. Основи теории организации: Учеб. Пособие / В.М. 

Кожухар. – М.: Изд.-торговая корпорация «Дашков й Ко», 2006. – 184с. 

8. Колокнева М.В. Теория организации в вопросах й отве-тах: Учеб. Пособие 

/ М.В. Колокнева. – М.: Проспект, 2006. – 280 с. 

9. Коренченко Р.А. Общая теория организации: Учеб. для вузов / Р.А. 

Коренченка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 286 с. 

10. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. – К.: 

Либідь, 2004. – 448 с. 
 

 

 

 



МАРКЕТИНГ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

теоретичних і практичних знань з маркетингу, сучасних концепцій його 

розвитку, методологічних та організаційних засад використання. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

 системи маркетингу,  цілей системи маркетингу та її учасників; 

 нових тенденцій маркетингової діяльності в суспільстві і світовій 

економіці; 

 організації маркетингового дослідження; 

 методики сегментування ринку; 

 напрямів реалізації маркетингової товарної політики; 

 сутності цінових стратегій; 

 процесу розробки комплексу просування; 

 посередників та процес товароруху; 

процесу ефективного планування логістичної  діяльності; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння розробляти  програму опитування, розраховувати обсяг  і 

структуру вибірки респондентів, сегментувати ринок, позиціонувати 

товар  на ринку; 

уміння  просувати продукцію і переконувати споживачів в її 

унікальних перевагах; 

уміння аналізувати  конкурентоспроможність продукції і 

розраховувати її рейтинг; 

уміння ефективно використовувати складські, матеріальні і людські 

ресурси, показники роботи складу і витрати на утримання складського 

господарства; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспектив маркетингової діяльності на 

підприємстві; 

здатність визначити та надати характеристику механізму впливу 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості 

господарської діяльності підприємства;  

здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного управління 

маркетинговою діяльністю на підприємстві.  

 



3.  Дисципліна самостійного вибору навчального закладу   

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  

підсумкове –  курсова робота, екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська  

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного  

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 2 
Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

Спеціалізація «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

5-й 5-й 

Лекції: 

39 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

екзамен, курсова робота 

 

 

8. Викладач 

Маловичко С.В., к.е.н, доцент 

 



9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи маркетингу 

 

Тема 1. Актуальність, предмет, задачі та зміст дисципліни «Маркетинг» 

1.1. Актуальність і практична необхідність вивчення і використання 

маркетингу в умовах ринкових відносин.  

1.2. Предмет, мета, задачі і зміст  дисципліни «Маркетинг». 

 

Тема 2. Сутність маркетингу і його сучасні концепції  

2.1. Маркетинг: основні поняття та історичні етапи розвитку.  

2.2. Концепції маркетингу та їх характеристика.  

2.3. Принципи і функції маркетингу.  

2.4. Цілі і задачі маркетингової діяльності підприємства.  

2.5. Системи та характеристики сучасного маркетингу. 

 

Тема 3. Маркетингові дослідження 

3.1. Маркетингове середовище: сутність, склад, характеристика. 

3.2. Поняття маркетингової інформації, вимоги, що ставляться до неї, 

класифікація, значення маркетингової інформації. 

3.3. Маркетингова інформаційна система (МІС): поняття та склад.  Сутність і 

класифікація маркетингових досліджень.  

3.4. Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних 

досліджень. Процес маркетингових досліджень.  

3.5.Сутність, значення та ознаки сегментації ринку. Стратегії охоплення 

ринку. 

 

Змістовий модуль 2. Маркетингова політика підприємства 

 

Тема 4. Маркетингова товарна політика 

4.1. Товар і товарна політика підприємства в умовах маркетингової 

орієнтації: поняття, склад і характеристика.  

4.2. Процес розробки нових товарів: види товарів ринкової новизни, типи 

нововведень, етапи розробки нових товарів.  

4.3. Сутність конкурентоспроможності товарів та алгоритм її оцінки. 

 

Тема 5. Маркетингова цінова політика 

5.1. Ціна і цінова політика у маркетинговій діяльності підприємства.  

5.2. Формування маркетингової цінової політики.  

5.3. Методи маркетингового ціноутворення 

 

Тема 6. Маркетингова політика розподілу 

6.1. Розподіл у системі маркетингу: сутність, принципи, канали розподілу. 

 6.2. Процес вибору системи та стратегії розподілу.  

6.3. Маркетингові системи у вдосконаленні управління розподілом. 



6.4. Маркетингові рішення в оптовій та роздрібній торгівлі.  

6.5. Мерчандайзинг: сутність та заходи його здійснення. 

 

Тема 7. Маркетингова політика комунікацій 

7.1. Комплекс маркетингових комунікацій (просування-мікс): сутність, види, 

функцій.  

7.2. Розробка системи просування в підприємстві.  

7.3. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій.  

7.4. Паблік рилейшнз у комплексі маркетингових комунікацій. 

7.5.  Стимулювання збуту (СТИЗ): сутність і заходи.  

7.6. Прямий маркетинг: сутність і форми. 

 

Тема 8. Організація маркетингової діяльності підприємства. 

8.1. Організація маркетингу підприємства.  

8.2. Види організаційних структур служби маркетингу і їх характеристика.  

8.3. Положення про службу маркетингу і характеристика його розділів. 

Кадрове забезпечення служби маркетингу. 

 

Тема 9. Контроль маркетингової діяльності підприємства 

9.1. Контроль маркетингу: сутність і види.  

9.2. Стратегічний контроль маркетингу.  

9.3. Тактичний контроль маркетингу: об’єкти і зміст контролю. 

9.4. Контроль прибутковості. 

 

10. Рекомендована література 

1. Маркетинг [Текст] : завдання та навч.- метод. рек. щодо викон. 

контрол. робіт з дисц.  (для студ. ін-ту обліку і фінансів спец. 6.050104 

„Фінанси”, 6.050105 „Банк. справа”, 6.050106 „Облік і аудит” заочної форми 

навчання за скороченою і повною програмою) / М-во освіти і науки України, 

Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, ін-т 

економіки і упр., каф. маркетинг. менедж.; [С.І. Коломицева, Л.О. 

Нестеренко, А.С. Панчук, Я.В. Приходченко, С.В. Чернишева.]  – Донецьк : 

ДонНУЕТ, 2008.- 99 с. 

2. Маркетинг [Текст]: завдання та методичні рекомендації щодо 

виконання позааудиторної самостійної роботи та індивідуальних навчально-

дослідних завдань: (для студ. ден. та заоч. форм навчання Ін-ту обліку і 

фінансів) / Л.В. Балабанова, С.І.Коломицева, С.В.Чернишева; Донец. нац. ун-

т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетинг. менедж. – 

Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 70 с. 

3. Маркетинг [Текст]: навч.-наочн. посіб. для самост. роботи студ. в 

умовах кредит. системи орг. навч. процесу: (для студ. ден. та заоч. форм 

навчання Ін-ту обліку і фінансів) / С.І.Коломицева, С.В.Чернишева; Донец. 

нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетинг. 

менедж. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 183 с. 



4. Маркетинг відносин: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, С. В. 

Чернишева /   М-во освіти і науки України, Донец. нац. університет 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 

2010. -  381 с. 

5. Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні 

рішення. Навч. посібник у схемах і таблицях (для організації самост. роботи 

студентів ВНЗ). / С.В. Смерічевська, М.В. Жаболенко, С.В. Чернишева та 

інш.: за заг. ред. С.В. Смерічевської – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 552 с. 

6. Маркетинг: концептуальні основи та стратегічні рішення: навч.-

наочн. посіб. у схемах і таблицях (для організації самост. роботи студ. ВНЗ, 

які навчаються за економічними, управлінськими та інженерними 

спеціальностями) / С.В. Смерічевська, С.В. Чернишева. – Донецьк: ВІК, 

2011.- 229 с. 

7. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг 

підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 612 с. 

8. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник.-7-ме вид. Лібра К., 2010. 

- 720 с. 

9. Данілова Л. Л., Петровська С. В. Ціноутворення та маркетингова 

цінова політика: Навч. посіб. -К.: КНТЕУ, 2011. – 130 с. 

10. Маловичко С.В. Проблеми застосування електронного 

маркетингу на підприємствах України/ С.В. Маловичко // Глобальні та 

національні проблеми економіки: елект. нраукове видання. – Миколаїв: 

МНУ. – 2014. - Вип. 2.– С. 614-616. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття 

щодо господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту їх окремих напрямків 

та їх взаємозв’язку, системи показників, що її характеризують. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

економічні основи функціонування підприємства у системі ринкових відносин, 

основні напрями та види його діяльності, види підприємств, що функціонують в 

Україні; 

систему аналізу та планування обсягів, результатів діяльності та ресурсів 

підприємства; 

зовнішнє середовище підприємства та вплив на його діяльність; 

ресурсний потенціал підприємства та його складові елементи; 

основні результативні показники діяльності підприємства, порядок їх 

формування та використання; 

капітал підприємства, його структуру, взаємозв’язок з іншими; 

ефективність, конкурентоспроможність підприємства та його продукції, 

володіти практичними навичками оцінки цих параметрів; 

сучасні теорії та моделі розвитку підприємства, механізм трансформації 

(реструктуризації) підприємств у процесі розвитку; 

економічну безпеку підприємства та його антикризову діяльність. 

 

застосування знань і розумінь: 

стратегічного, тактичного та оперативного планування; планування обсягів 

діяльності, необхідних ресурсів, зовнішніх і внутрішніх обмежень та ризиків, 

напрямів розвитку та реструктуризації; 

обґрунтування обсягів виробництва та реалізації продукції, його виробничої 

потужності, потреби підприємства у матеріальних ресурсах, мати уявлення про 

критерії оптимізації обсягів матеріально-сировинних ресурсів, що необхідні 

підприємству; товарну та цінову політику підприємства; 

аналізу та планування ресурсів, які необхідні підприємству, розробки політики 

формування та використання трудових, майнових і фінансових ресурсів; 

аналізу та планування доходів, поточних витрат і фінансових результатів від 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити фінансово-майновий стан підприємства, його 



конкурентоспроможності, загрози банкрутства; 

здатність обґрунтувати ефективності інвестиційних та інноваційних проектів. 

 

3. Дисципліна за вибором навчального закладу (обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  

підсумкове – курсова робота, екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

 

 

Галузь знань,  

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 10 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 2 
Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 6 

5,6-й 5,6-й 

Лекції: 

56 год. 12 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські: 

84 год. 16 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 300 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

160 год. 272 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 5 
Вид контролю: 

Екзамен, курсова робота 
 

 

8. Викладач 

Єрмак С.О., к.е.н., доцент 

 



9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Економічні засади функціонування підприємства в 

системі ринкових відносин. 

 

Тема 1. Підприємство як об’єкт і суб’єкт ринкових відносин. 

1. Суть підприємства як суб'єкта і об'єкту ринкових відносин.  

2. Види діяльності підприємства. 

3. Правові основи створення і функціонування підприємства. 

4. Види підприємств і їх характеристика. 

 

Тема 2. Середовище функціонування підприємств. 

1. Зовнішнє середовище: сутність, чинники, що його визначають.  

2. Мікросередовище і його складові.  

3. Чинники макросередовища господарювання підприємства. 

4. Внутрішнє середовище функціонування підприємства. 

 

Тема 3. Стратегія підприємства, її формування та передумова реалізації. 

1. Сутність і необхідність розробки стратеги підприємства 

2. Класифікація стратегій підприємства 

3. Етапи розробки стратеги підприємства. 

 

Тема 4. Планування діяльності підприємства. 

1. Сутність і необхідність планування діяльності підприємства.  

2. Принципи планування. 

3. Методи планування. 

 

Змістовий модуль 2. Економічні основи виробничої діяльності підприємства. 

 

Тема 5. Економічні характеристики продукції підприємства. 

1. Поняття, класифікація і показники вимірювання продукції. 

2. Товарна політика підприємства. 

 

Тема 6. Виробнича програма підприємства. 

1. Зміст та значення виробничої програми. 

2. Матеріально-технічне забезпечення виробничої програми. 

3. Обґрунтування виробничої програми підприємства. 

 

Тема 7. Виробнича потужність підприємства. 

1. Поняття і види виробничої потужності. 

2. Методи розрахунку виробничої потужності. 

 

Змістовий модуль 3. Ресурсний потенціал підприємства. 

 



Тема 8. Ресурсний потенціал підприємства. 

1. Ресурсний потенціал підприємства та його складові. 

2. Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства. 

 

Тема 9. Матеріальні ресурси підприємства. 

1. Зміст матеріальних ресурсів. 

2. Оцінка, класифікація і структура основних фондів. 

3. Відтворення основних фондів. 

4. Показники стану, забезпеченості і ефективності використання основних 

фондів. 

 

Тема 10. Нематеріальні ресурси підприємства. 

1. Нематеріальні ресурси, їх зміст і види. 

2. Поняття нематеріальних активів, їх склад. 

 

Тема 11. Трудові ресурси підприємства. 

1. Суть, класифікація і показники стану трудових ресурсів підприємства. 

2. Показники ефективності використання трудових ресурсів. 

 

Тема 12. Фінансові ресурси підприємства. 

1. Поняття фінансових ресурсів, джерела їх утворення і види. 

2. Економічна суть і класифікація оборотних активів. 

3. Показники ефективності використання оборотних активів. 

 

Змістовий модуль 4. Економічні результати господарсько-фінансової 

діяльності підприємства. 

 

Тема 13. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції. 

1. Визначення витрат та їх класифікація. 

2. Собівартість та напрямки планування затрат. 

3. Цінова політика: сутність та етапи розроблення. 

 

Тема 14. Фінансові результати діяльності підприємства. 

1. Поняття доходу підприємства, джерела формування і механізм розподілу. 

2. Сутність прибутку підприємства, його види. 

3. Показники рентабельності. 

 

Тема 15. Товарооборот торговельних підприємств. 

1. Торгівля і її функції. 

2. Суть і склад оптового товарообігу.  

3. Суть і склад роздрібного товарообігу підприємства. 

4. Суть і склад товарообігу ресторанного господарства. 

5. Аналіз товарообігу. 

 



Тема 16. Обґрунтування доцільних меж діяльності підприємства. 

 

Змістовий модуль 5. Інтегральна оцінка стану підприємства. 

 

Тема 17. Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки. 

1.Поняття ефективності діяльності підприємства 

2. Методика інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємства. 

3. Методика оцінки ефективності інвестиційно-іноваційних проектів.  

4. Конкурентоспроможність підприємств та методи її визначення. 

 

Тема 18. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки. 

1. Поняття та методи оцінки фінансово-майнового стану підприємства. 

2. Оцінка фінансової стійкості підприємства. 

3. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. 

 

Змістовий модуль 6. Розвиток підприємства та забезпечення його економічної 

безпеки. 

 

Тема 19. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація 

(реструктуризація) підприємств в процесі розвитку. 

1. Сутність терміна «розвиток підприємства». Життєвий цикл підприємства. 

2. Еволюційна та революційні моделі розвитку підприємства. 

3. Сутність трансформації та реструктуризації підприємств. 

4. Форми реорганізації підприємств. 

 

Тема 20. Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність. 

1. Сутність та фази розгортання кризи. 

2. Передумови та наслідки виникнення ситуації банкрутства. 

3. Методичні підходи до оцінки кризового стану підприємства. 

4. Санація як ключовий момент антикризового управління. 

 

10. Рекомендована література 

1. Економіка підприємства: Навчальний посібник /І..М. Бойчик – К.: 

Атіка, 2004 – 480с. 

2. Фролова Л.В., Бакунов А.А., Шаруга Л.В. Экономика 

предприятия в структурно-логических схемах. Учебное издание для 

студентов экономических спеціальностей. – Издан. 3-е допол. – Донецк: 

ДонГУЭТ, 2005.- 173 с. 

3. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами/И.А. Бланк – 

М.:Омега-Л, 2010. 

4. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів /В.М., Р.Н. Аврашчук, О.В. Ткаченко, за ред.. 

Ткачука В.А.; Дніпропетровський університет економіки і права – К.: Центр 

навчальної літератури, 2003. – 288с. 



5. Економічна діагностика: навчальний посібник для студентів ВНЗ. 

/[О.О. Гетьман, В.М. Шаповал]. – К.: Центр навч. літ-ри, 2007. 

6. Мазараки А.А. Економіка торговельного підприємства. 

Підручник К.: Хрещатик,- 1999. 

7. Мельник Л.Г. Экономика предприятия: Конспект лекций/ - Сумы. 

Университетская книга, 2002. – 400с. 

8. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. – 

Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/ 

9. Податковий кодекс України. 

10. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2000 – 101с. 
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 ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – є формування у 

майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи 

спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння 

концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь 

аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних 

управлінських рішень. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути студент: 

 

знання і розуміння: 

основних методик сучасного управлінського мислення та системи 

спеціальних знань у галузі менеджменту; 

основних принципи та функції менеджменту, системи методів 

управління, змісту процесів та технології управління; 

концептуальних основ системного управління організаціями;  

аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття 

адекватних управлінських рішень. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння застосовувати основи планування, здійснювати мотивування та 

контролювання, організовувати взаємодії та повноваження; 

уміння приймати рішення у менеджменті; 

уміння організовувати інформаційне забезпечення процесу управління, 

керівництва та лідерства, стилів управління. 

 

формування суджень: 

здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в організаціях, 

аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, порівнювати факти 

на основі здобутих з різних джерел знань;  

здатність налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;  

здатність розробляти технології з прийняття та реалізації 

управлінських рішень;  

здатність структурувати завдання відповідно до чисельності та 

кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх 

виконання; з урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, 

розподіляти завдання;  

здатність визначати та оцінювати ефективність менеджменту. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 



 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

 Галузь знань,   

  спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 10 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

5,6-й 5,6-й 

Лекції: 

56 год. 12 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

84 год. 16 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 300 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

160 год. 272 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 5,7 
Вид контролю: 

екзамен 

 

 

8.Викладач 

Кулінська А.В., к.держ.управ., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 



ТЕМА 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту.  

1.1. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.  

1.2. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової економіки.  

1.3. Сутність та специфіка управлінської діяльності.  

1.4. Методологія менеджменту. 

 

ТЕМА 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту 

2.1. Закони та закономірності менеджменту.  

2.2. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети 

організації. 

 

ТЕМА 3. Історія розвитку менеджменту 

3.1. Історичні передумови виникнення наукового управління.  

3.2. Підхід до науки управління на основі виділення різних шкіл: наукового 

управління, адміністративна (класична); людських відносин;  поведінкових 

наук.  

3.3. Математична школа (кількісний підхід).  

3.4. Процесний, системний і ситуаційний підходи. 

3.5. Розвиток управлінської науки в Україні  

 

ТЕМА 4. Організації як об'єкти управління. Поняття, ознаки та види 

організацій.  

4.1. Внутрішнє середовище організації.  

4.2 Зовнішнє середовище організації: фактори прямого і непрямого впливу.  

4.3. Життєвий цикл і культура організації. Типи організацій в Україні.  

 

ТЕМА 5. Функції і технологія менеджменту  

5.1. Функції менеджменту, їх класифікація та взаємозв'язок.  

5.2. Процес управління організацією. Технологія процесу управління. 

 

ТЕМА 6. Планування як загальна функція менеджменту  

6.1. Сутність і зміст планування як функції менеджменту.  

6.2. Види планування в організації: стратегічне планування, тактичне 

планування; оперативне планування.  

6.3. Загальна характеристика бізнес планування. Місія і цілі організації.  

 

ТЕМА 7. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту  

7.1. Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління.  

7.2.Повноваження, обов'язки, відповідальність.  

7.3. Делегування повноважень.  

7.4.Сутність, основні елементи і види організаційних структур. 

7.5.Побудова організаційних структур управління.  

 

ТЕМА 8. Мотивація як функція менеджменту 

8.1. Значення людського фактора в управлінні організацією.  



8.2. Загальна характеристика мотивації: змістовні теорії мотивації, 

процесуальні теорії мотивації. 

8.3. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК 

РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

ТЕМА 9. Контроль як загальна функція менеджменту  

9.1. Поняття контролю та його місце в системі управління.  

9.2.Види управлінського контролю.  

9.3. Сутність і етапи процесу контролю. 

 

ТЕМА 10. Регулювання як загальна функція менеджменту 

10.1. Поняття регулювання та його місце в системі управління. 

10.2.  Види регулювання. Процес регулювання та його характеристика. 

 

ТЕМА 11. Методи менеджменту 

11.1. Сутність і класифікація методів менеджменту.  

11.2. Характеристика методів менеджменту.  

11.3. Економічні методи менеджменту.  

11.4. Організаційно-розпорядчі методи менеджменту.  

11.5. Соціально-психологічні методи менеджменту.  

11.6.Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. 

 

ТЕМА 12. Управлінське рішення в системі менеджменту підприємства  

12.1. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. 

12.2. Процес прийняття рішень. Моделі і методи прийняття управлінських 

рішень. 

 

ТЕМА 13. Інформація та комунікації в менеджменті  

13.1. Інформація, її види та роль у менеджменті.  

13.2. Поняття і характеристика комунікацій.  

13.3. Процес комунікацій. Бар'єри комунікацій та шляхи їх подолання. 

 

ТЕМА 14. Керівництво та лідерство  

14.1. Поняття і загальна характеристика керівництва.  

14.2. Влада та її джерела. Форми влади і впливу.  

14.3. Стиль керівництва. Підходи до вивчення стилів управління. 

 

ТЕМА 15. Відповідальність та етика в менеджменті  

15.1. Юридична і соціальна відповідальність в менеджменті.  

15.2.Етика в менеджменті. 

 

ТЕМА 16. Організаційні зміни та ефективність менеджменту  

16.1. Організаційне зміна як об'єкт управління.  



16.2. Поняття і види ефективності менеджменту. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Дяченко, Т. О.    Основи менеджменту [ Текст ] : навч. посіб. : 

рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / Т. О. 

Дяченко ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т . ─ К. : Кондор, 2010 . 

─ 176 с. 

2. Мартыненко Н. М. Основы менеджмента: Учебник. — К.: 

Каравелла, 2003. — 496 с. 

3. Осовська Г.В. Менеджмент: Навч. посібник, для студентів вищих 

навчальних закладів. — К.: «Кондор», 2003 — 556 с. 

4. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник / О.Є. Кузьмін, 

О.Г. Мельник. – 2-е вид., випр., допов. – К.: “Академвидав”, 2007. – 464 с.  

5. Кузьмін О.Є. Теоретичні і прикладні засади менеджменту: навч. 

посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-е вид., допов. і перероб. – Л. : “Нац. 

Ун-т «Львівська політехніка» (Інфор.-видав. Центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту 

післядипломної освіти) ; «Інтелект-захід», 2007. – 384 с.  

6. Менеджмент  : навч. посіб. для дистанц. навч. для студ. вищ. 

навч. закл. / Г. Є. Мошек [та ін.] ; М-во освіти і науки України, за заг. ред. Г. 

Є. Мошека . ─ К. : Кондор, 2009 . ─ 392 с. 

7. Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за ред. О. Ф. 

Балацького, О. М. Теліженка. - Суми : Ун. книга, 2009. — Т. 1. - 605 с. 

8. Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за заг. ред. О. Ф. 

Балацького, О. М. Теліженка. — Суми : Ун. книга, 2009. - Т. 2. - 592 с. 

9. Менеджмент: теорія і практика: навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. 

Мошек, Л.А. Гомба та ін. – К. : Атіка, 2007. – 564 с. 

10. Рульєв, В. А.   Менеджмент [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-

вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Рульєв, С. 

О.Гуткевич ; М-во освіти і науки України . ─ К. : Центр учб. л-ри, 2011 . ─ 

312 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

- Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

  

1. Мета викладання навчальної дисципліни – є підвищення 

ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному 

використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів 

адміністрування, створенню цілісної системи адміністративного управління 

підприємством. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних методик сучасного управлінського мислення та системи 

спеціальних знань у галузі менеджменту; 

концептуальних основ системного управління організаціями;  

аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних 

управлінських рішень. 

 

застосування знань і розумінь:  

уміти визначати сутність основних понять і категорій менеджменту та 

управління; 

уміти застосовувати основи планування, здійснення мотивування та 

контролювання, організовувати взаємодії та повноваження; 

уміти приймати рішення у адміністративному менеджменті; 

уміти організовувати інформаційне забезпечення процесу управління, 

керівництва та лідерства, стилів управління; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміти з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в організаціях, 

аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, порівнювати факти 

на основі здобутих з різних джерел знань;  

уміти налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;  

уміти розробляти технології з прийняття та реалізації управлінських 

рішень;  

уміти структурувати завдання відповідно до чисельності та кваліфікації 

виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання; з 

урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, розподіляти 

завдання;  

уміти здійснювати делегування;  

уміти визначати та оцінювати ефективність менеджменту. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 



4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 Галузь знань,  

  спеціальність,  

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

  Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

6-й 6-й 

Лекції: 

30 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість  

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

90 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 6 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Кулінська А.В., к.держ.управ., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади адміністративного менеджменту 
 

Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту 



1.1. Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту. 

Критика концепції адміністративного менеджменту. Управлінський 

бюрократизм.  

1.2. Проблеми й перспективи розвитку адміністративного менеджменту в 

умовах хаосу та невизначеності.  

1.3. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та 

цивілізаціях: вплив національних традицій, культури та менталітету. 

 

Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління 

2.1. Система адміністративного управління.  

2.2. Категорії адміністративного менеджменту.  

2.3. Адміністративні органи управління та їх різновиди. 

2.4. Менеджер-адміністратор як ключовий елемент системи 

адміністративного управління та суб’єкт адміністративного менеджменту.  

2.5. Сутність та значення процесу адміністративного менеджменту.  

 

Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті 

3.1. Сутність адміністративного планування.  

3.2. Принципи, методи адміністративного планування. 

3.3. Стратегічне бачення, прогнозування і програмування. 

 

Тема 4. Організовування діяльності адміністрації 

4.1. Сутність організовування діяльності адміністрації. 

4.2. Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна 

спеціалізація адміністративного управління. 

4.3. Організовування праці підлеглих. Обов’язки, права та відповідальність 

підлеглих. 

 

Тема 5. Мотивування працівників апарату управління 

5.1. Форми мотивування адміністративних працівників. Запобігання 

демотивації.  

5.2. Роль посадових окладів, надбавок, доплат та премій у мотивуванні 

апарату управління.  

5.3. Нетрадиційні підходи до мотивування працівників апарату управління.  

5.4. Побудова систем стимулювання адміністрації. 

 

Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному 

менеджменті 

6.1. Види контролювання діяльності апарату управління. 

6.2. Види адміністративного контролю.  

6.3. Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації. 

 

Змістовий модуль 2. Методи та управлінські рішення в 

адміністративному менеджменті 

 



Тема 7. Адміністративні методи управління 

7.1. Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація. 

7.2. Документаційне, інформаційне, правове, кадрове і технічне забезпечення 

системи адміністративного менеджменту.  

7.3. Природа адміністративної влади. 

7.4. Раціоналізація, демократизація та економізація відносин між підлеглими 

й адміністрацією. Колективне управління. 

 

Тема 8. Адміністрування процесу прийняття та реалізації управлінських 

рішень 

8.1. Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту.  

8.2. Створення систем комунікацій і інформаційного забезпечення 

організації.  

8.3. Побудова комунікаційних мереж в апараті управління. Форми прийняття 

управлінських рішень адміністрацією.  

8.4. Характеристика систем виконання управлінських рішень.  

8.5. Контроль ухвалених рішень. Оцінка реалізації управлінських рішень.  

 

Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту 

9.1. Інформаційні системи – основа сучасних технологій адміністративного 

менеджменту.  

9.2. Види та форми інформаційних систем в адміністративному менеджменті.  

9.3. Адміністрування бізнес-процесів.  

9.4. Інтеграція системи адміністративного менеджменту з автоматизованою 

системою управління організацією (ERP-системи). 

9.5. Адміністративний менеджменті і системи управління якістю за 

стандартами ISO. 

 

 

10. Рекомендована література   

 

1. Дяченко, Т. О.    Основи менеджменту [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. 

М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / Т. О. Дяченко ; 

М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т . ─ К. : Кондор, 2010 . ─ 176 

с. 

2. Менеджмент  : навч. посіб. для дистанц. навч. для студ. вищ. навч. закл. / 

Г. Є. Мошек [та ін.] ; М-во освіти і науки України, за заг. ред. Г. Є. 

Мошека . ─ К. : Кондор, 2009 . ─ 392 с. 

3. Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за ред. О. Ф. Балацького, 

О. М. Теліженка. - Суми : Ун. книга, 2009. — Т. 1. - 605 с. 

4. Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за заг. ред. О. Ф. 

Балацького, О. М. Теліженка. — Суми : Ун. книга, 2009. - Т. 2. - 592 с. 

5. Рульєв, В. А.   Менеджмент [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом 

освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Рульєв, С. О. 



Гуткевич ; М-во освіти і науки України . ─ К. : Центр учб. л-ри, 2011 . ─ 

312 с. 

6. Ярошевич, Н. Б.   Підприємництво і менеджмент [ Текст ] : навч. посіб. : 

рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. екон. спец. / Н. Б. 

Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гавриляк ; М-во освіти і науки України . ─ 

Л. : Новий Світ-2000, 2011 . ─ 408 с. 

7. Василенко А.В. Менеджмент устойчивого развития предприятий: 

Монография. – Киев: Центр учебной литературы, 2005. – 648 с. 

8. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2004. – 504 с. 

9. Воробйова О.К. Менеджмент: Метод.реком. щодо вивч. дисц. для 

студентів ден. та заоч. від-нь спец „Економіка підприємства”. – Донецьк: 

ДонДУЕТ, 2004. – 73 с. 

10. Державне управління: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О.Ю.Оболенский, 

А.Ю. Расіна, Л.Ю. Гордієнко: За ред. А.Ф. Мельник. – 2-ге вид., випр. І 

доп. – К.: Знання, 2004. – 342 с.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕТИКА БІЗНЕСУ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни: надання теоретичних 

знань щодо особливостей етики бізнесу та формування практичних навичок з 

оцінки впливу етики бізнесу на його ефективність. 

       

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння:   

щодо особливостей етики бізнесу в умовах глобалізації 

умов використання категорійного і понятійного апарату  

принципів та методів оцінки впливу етики бізнесу на його ефективність 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння досліджувати безособистісні, практично-утилітарні відносини 

людей з метою їх гармонізації 

уміння управляти бізнесом в рамках відповідних моральних обов’язків  

уміння розробляти інвестиційні проекти відповідно до «кодексів етики 

бізнесу» 

володіння методами побудови великої комерційної організації на базі 

принципів справедливості 

володіння навичками координації діяльності компанії в умовах 

глобалізації сучасного бізнесу 

володіння навичками аналізу етичних ситуацій 

уміння проводити оцінку етичних норм бізнесу 

оволодіння навичками поєднання етики бізнесу та теорії бізнесу за для 

кращої адаптації компанії до сучасних вимог у довгостроковому періоді 

уміння проводити етичні дослідження, інтерпретувати одержані 

результати та звітувати про них 

володіння методами оцінки менеджменту та маркетингу компанії з 

точки зору етичних понять  

володіння навичками аналізу конкретних розповсюджених типів 

неетичної поведінки та її наслідків, розроблення методів їх уникнення  

володіння навичками оптимізації взаємодії професійних обов’язків та 

універсальних етичних цінностей 

 

формування суджень: 
здатність оцінити стан і тенденції розвитку компанії відповідно до етичних 

норм бізнесу 

здатність обґрунтовувати доцільність та необхідність вирішення конфліктних 

ситуації у діяльності компанії відповідно до «кодексів етики бізнесу» 



здатність оцінити вплив етичних понять  на формування міжнародного 

іміджу компанії 

здатність встановити фактори, що забезпечують ефективність діяльності 

компанії у сучасних умовах здійснення бізнесу 

здатність обґрунтувати аналіз етичних ситуацій, інтерпретувати результати 

цього аналізу 

здатність визначити особливості функціонування компанії в умовах 

глобалізації сучасного бізнесу та можливі напрями його удосконалення 

здатність встановити фактори, які визначають вплив етики бізнесу на 

розвиток компанії 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента (обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 
поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань); 

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

 

 

 Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 3 
Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна вільного  

вибору студента. 

Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

3-й 4-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

6-й дод. 7-й 

Лекції: 

- 4 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - реферат 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год. 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

45 год. 82 год. 

Індивідуальні заняття: 



 

аудиторних – 7,5/3  - - 

самостійної роботи 

студента – 8/3 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Дорофєєва Х.М., ст. викладач 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Природа та сутність етики бізнесу 

 

Тема 1. Сутність етики 

1.1 Мораль та етика 

1.2 Структура та функції моралі 

1.3 Рівень морального розвитку менеджера 

 

Тема 2. Загальні поняття етики бізнесу 

2.1 Професійна та універсальна етика 

2.2 Загальні принципи етики бізнесу 

 

Тема 3. Еволюція представлень щодо етики бізнесу 

3.1 Етичний релятивізм. Первинні основи етики бізнесу 

3.2 Етична концепція Г. Форда та «теорія людських відносин»  Ф. Рузвельта 

3.3 Сучасний етап розвитку теорії бізнес етики 

3.4 Становлення етики бізнесу в Україні 

 

Тема 4. Предмет та специфіка етики бізнесу 

4.1 Етичні проблеми ведення бізнесу 

4.2 Становлення етики бізнесу як наукової дисципліни 

4.3 Структура етики бізнесу та її ієрархічні рівні 

 

Тема 5. Основні концепції етики бізнесу 

5.1 Релігія та бізнес 

5.2 Концепція утилітаризму та нон-утилітаризму в етиці бізнесу 

5.3 Деонтична етика 

5.4 Етика справедливості 

 

Змістовий модуль 2. Місце етики бізнесу в функціонуванні 

транснаціональних корпорацій 

 

Тема 6. Управлінські рішення та етика бізнесу 

6.1 Місце етичного аспекту у розробці управлінського рішення 



6.2 Алгоритм прийняття управлінського рішенні, заснований на етичній 

моделі обґрунтування рішень 

 

Тема 7. Порушення етичних норм бізнесу 

7.1 Класифікація порушень етичних норм бізнесу 

7.2 Сучасні напрямки неетичної поведінки товаровиробників 

 

Тема 8. Ділова репутація та її рейтингова оцінка 

8.1 Рейтингова оцінка компанії та її складові  

8.2 Приклади неетичної поведінки міжнародних корпорації 

 

Тема 9. Суспільні організації в сфері етики бізнесу 

9.1 Принципи функціонування суспільних організації в сфері етики бізнесу 

9.2 Європейські суспільні організації в сфері етики бізнесу 

 

Тема 10 .Кодекси етичної поведінки бізнесу 

10.1 Основні постулати кодексу етичної поведінки бізнесу 

10.2 Найвідоміші кодекси етичної поведінки бізнесу 

 

Тема 11. Етичні конфлікти макрорівня 

11.1 Безконфліктна та конфліктна концепції розвитку бізнесу 

11.2 Керівні принципи для захисту прав споживачів 

 

 

         10. Рекомендована література 
 

1. Белбелян С.С. Стандарт SA 8000. Сертификация на соответствие 

социально-этическим нормам // Сертификация. – 1998. – №3. – С. 29 – 30. 

2. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений. - М.:Финансы и статистика, 

2001. - 208с. 
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бизнеса. – СПб., 1994 
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9. Зарубина Н.Н. Этика служения и этика ответственности в культуре 

русского предпринимательства // Общественные науки и современность. - 
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СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

         

1.Метою викладання навчальної дисципліни є формування у 

студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань в 

області теорії та методології стратегічного управління, вироблення вмінь і 

навичок використання стратегічного інструментарію в практиці діяльності 

підприємства. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

теоретичні основи стратегічного управління та його історичні аспекти;  

методи стратегічного аналізу зовнішнього середовища; 

прийоми стратегічного аналізу діяльності підприємства;  

технології стратегічного планування діяльності підприємства;  

методичні підходи до реалізації обраних стратегій; 

 

застосування знань і розумінь: 

  уміння аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища; 

 уміння здійснювати матричний аналіз стратегічних позицій 

підприємства;   

 уміння оцінювати ефективність стратегічних заходів;  

          уміння приймати та аналізувати стратегічні рішення; 

уміння розробляти стратегічний набір підприємства; 

 

формування суджень: 

здатність опанувати ефективні прийоми і методи стратегічного аналізу; 

здатність оволодіти базовими стратегічними підходами для 

виявлення конкурентних переваг підприємства;  

здатність оволодіти технікою проведення SWOT-аналізу та 

методикою розроблення стратегічного набору підприємства;  

здатність опанувати прийоми управління підприємствами в 

передумовах невизначеності зовнішнього середовища.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти 

 

5. Оцінювання: 



поточне – опитування, тестування, розв’язання ситуаційних задач, 

публікація тез доповідей та статей, виконання індивідуального завдання (60 

балів);  

підсумкове – курсова робота, екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

  

 7. Опис навчальної дисципліни 

   Найменування 

показників 

 

 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 
Галузь знань : 

07 «Управління 

та 

адміністрування» 

дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

1-й - 

Модулів - 1 Спеціальність: 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових модулів – 

2 

2-й - 

Лекції: 

30 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

проведення 

дослідження за 

темою      

ступінь: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

 90 год. - 

Індивідуальні заняття:              

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 5 
Вид контролю: 

курсова робота, екзамен 

  

8. Викладач 

Дорофєєва Х.М., ст. викладач 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи стратегічного управління 

 

Тема 1. Стратегічне управління: концептуальні основи і 

необхідність   використання на сучасному етапі. 

1.1. Передумови виникнення системи стратегічного управління. 



1.2. Концепція стратегічного управління та її характерні риси.  

1.3. Задачі стратегічного управління. 

1.4. Процес стратегічного управління та його складові елементи. 

1.5. Методологічні основи стратегічного управління.  

 

Тема 2. Стратегія - основа управління розвитком підприємства. 

2.1. Сутність і особливості стратегії як набору правил для прийняття 

рішень. 

2.2. Концепції стратегії: філософська та організаційно-управлінська. 

2.3. Вимоги, що пред’являються до формулювання стратегії. 

2.4. Класифікація стратегій в теорії стратегічного управління. 

1.   2.5. Стратегічний набір підприємства і фактори, що впливають 

на вибір.    

Тема 3. Моделі та системи стратегічного управління. 

3.1. Моделі стратегічного управління.  

3.2. Характеристика нестабільності зовнішнього оточення.  

3.3. Вибір систем управління в залежності від нестабільності 

зовнішнього середовища.  

3.4. Види систем управління на основі гнучких екстрених рішень.  

 

Змістовий модуль 2. Організація стратегічного управління в 

діяльності підприємств 

 

Тема 4. Стратегічне планування в системі стратегічного 

управління. 

4.1. Задачі стратегічного планування.  

4.2. Підходи до стратегічного планування. 

4.3. Процес стратегічного планування. 

4.4. Характеристика стратегічних цілей підприємства. 

4.5. Сфери розробки стратегічних цілей. 

 

Тема 5. Стратегічний аналіз. 

5.1. Стратегічний аналіз як етап процесу стратегічного планування.  

5.2. Стратегічний потенціал і стратегічний клімат при визначення 

позиції. 

5.3. Напрямки стратегічного аналізу. 

5.4. Стратегічна сегментація як інструмент стратегічного аналізу. 

5.5. Поняття стратегічної гнучкості підприємства. 

5.6. Сутність аналізу портфеля бізнесу та його основні етапи. 

 

Тема 6. Вибір стратегії і формування стратегічного набору. 

6.1. Процес вибору стратегії підприємства.  

6.2. Основні фактори вибору  стратегії підприємства. 

6.3. Розробка стратегічного набору підприємства. 



6.4. Особливості стратегічного набору підприємств на стадіях 

життєвого циклу.  

 

Тема 7. Організація стратегічного управління в діяльності 

підприємств. 

7.1. Організаційні інструменти впровадження стратегії. 

7.2. Складові елементи стратегічного потенціалу підприємства. 

7.3. Механізми щодо приведення структури у відповідність до 

обраної стратегії.  

7.4. Відділ стратегічного розвитку: призначення, задачі, функції 

спеціаліста.  

 

Тема 8. Управління реалізацією стратегії. 

8.1. Трансформація стратегії в плани, програми, політику. 

8.2. Програма управління стратегічними змінами. 

8.3. Характеристика елементів стратегічного потенціалу. 

8.4. Управління конкурентними перевагами підприємства. 

8.5. Система якісних та кількісних показників ефективності стратегії.  

   

10. Рекомендована література 

 

 1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – М.: Питер, 

2009. – 324 с. 

2. Дюков И.И. Стратегия развития бизнеса / И.И. Дюков. – СПб.: 

Питер, 2013. – 236 с.  

3. Євтушевський В.А. Стратегія управління / В.А. Євтушевський, 

К.В. Ковальська, Н.В. Бутенко. – К.: Знання, 2013. – 287 с. 

4. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса: концепции и методы планирования 

/ В.С. Ефремов. – М.: Финпресс, 2010. – 440 с. 

5. Корецький М.Х. Стратегічне управління: [навч. посіб.] / М.Х. 

Корецький, А.О. Дегтяр, О.І. Дацій. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 

340 с. 

6. Клівець П.Г. Стратегія підприємства: [навч. посіб.] / П.Г. Клівець. – 

К.: Академвидав, 2010. – 320 с.  

7. Мізюк Б.М. Стратегічне управління: [підручник] / Б.М. Мізюк. – 

Львів: Магнолія, 2011. – 392 с. 

8. Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства / В.І. Хомяков. – 

К.: Кондор, 2013. – 400 с. 

9. Брайсон Д.М. Стратегічне планування для державних та 

неприбуткових організацій / Д.М. Брайсон. – Львів: Літопис, 2014. – 352 с.  

10. Виноградский М.Д. Менеджмент в організації: [навч. посіб.] / 

М.Д. Виноградский, A.M. Виноградська, O.M. Шканова. – К.: Кондор, 2012. 

– 598 с. 



МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВА 

      Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у 

сфері маркетингу підприємства, вироблення вмінь та навичок впровадження 

та використання маркетингу на підприємствах з урахуванням їх 

особливостей, оцінки ризиків маркетингової діяльності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики в умовах 

маркетингової орієнтації підприємства; 

особливостей організації маркетингу торговельного підприємства та 

етапів його становлення; 

 способів програмування маркетингової діяльності в системі 

управління підприємством. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння визначати економічну та комунікативну ефективність 

маркетингових заходів; 

уміння розробляти маркетингові програми з урахуванням взаємозв'язку 

між елементами комплексу маркетингу та бюджетом організації; 

уміння формувати організаційну структуру служби маркетингу 

підприємства; 

уміння проводити ситуаційний аналіз та маркетинговий синтез у 

процесі розробки програми маркетингу. 

 

формування суджень: 

здатність використовувати інструментарій маркетингу для ефективного 

функціонування підприємств;  

здатність розробляти маркетингову стратегію та тактику діяльності 

підприємства; 

здатність здійснювати стратегічне і тактичне планування маркетингової 

діяльності підприємства; 

здатність реалізовувати контроль у системі маркетингу підприємства. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 



5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – екзамен. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 
 

заочна форма 

навчання 
 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного  

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

8-й 8-й 

Лекції: 

39 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - розв’язання 

ситуаційних завдань 

Ступінь: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Скринько Н.В., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Планування маркетингу на  промисловому 

підприємстві 

 

Тема 1. Сутність, завдання і тенденції розвитку промислового 

маркетингу 
1.1. Сутність промислового маркетингу.  



1.2. Основні відмінності промислового ринку від споживчого ринку. 

Особливості промислового ринку.  

1.3. Концепції промислового маркетингу та тенденції їх розвитку. 

 

Тема 2. Стратегії промислового маркетингу 

2.1. Поняття та формування стратегій промислового маркетингу.  

2.2 Моделі прийняття стратегічних рішень. 

 

Тема 3. Ринок промислових товарів та особливості маркетингової 

діяльності 

3.1. Класифікація та характеристика промислових ринків.  

3.2. Характеристика товарів промислового призначення (ТПП).  

3.3. Основні відмінності між ринками товарів промислової продукції та 

товарів кінцевих споживачів. 

 

Змістовий модуль 2. Підвищення ефективності діяльності  промислового 

підприємства за допомогою комплексу маркетингу 
 

Тема 4. Планування маркетингової діяльності на підприємстві 

4.1. Цілі, завдання та види планування. 

4.2. Сутність маркетингового планування. Структура бізнес – плану. 

 

Тема 5. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві 

5.1. Роль, структура і зміст маркетингових досліджень.  

5.2. Об’єкти маркетингових досліджень. Етапи досліджень.  

5.3. Види маркетингової інформації. 

 

Тема 6. Конкуренція на промислових ринках 

6.1. Сутність, функції, методи та види конкуренції. Фактори галузевої 

конкуренції.  

6.2. Конкурентні стратегії та переваги.  

6.3. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства.  

6.4.Потенціал та резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

 

Тема 7. Кон юктура ринку промислової продукції 

7.1. Поняття ринкової кон‘юнктури та її показники.  

7.2. Прогноз товарного ринку. Методи прогнозування збуту.  

7.3. Ризик та його критерії. 

 

Тема 8. Сегментування ринку. Формування і дослідження попиту на 

промислові товари 

8.1. Сегментуванняя ринку ТПП. Принципи сегментування.  

8.2. Макро –та мікро сегментування ринку. Визначення цільового ринку та 

позиціонування товару.  

8.3. Особливості попиту на промисловому підприємстві.  



8.4. Фактори впливу на попит організацій-споживачів. Мотиви попиту.  

8.5. Дослідження попиту та визначення місткості ринку. 

 

Змістовий модуль 3. Підвищення ефективності діяльності  промислового 

підприємства за допомогою комплексу маркетингу 

 

Тема 9. Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів 

9.1. Закупівельна діяльність. Вимоги та функції.   

9.2. Процес закупівлі промислових товарів. 

 

Тема 10. Товарна політика та управління асортиментом продукції 

10.1. Зміст, структура та завдання товарної політики підприємства.  

10.2. Конкурентоспроможність товару і методи її визначення. Життєвий 

цикл.  

10.3. Управління інноваціями в маркетинговій товарній політиці 

промислового підприємства.   

10.4. Промисловий бренд 

 

Тема 11. Цінова політика підприємства в умовах ринку 

11.1 Суть, фактори та етапи ціноутворення.  

11.2. Стратегії ціноутворення. Методи ціноутворення 

 

Змістовий модуль 4. Підвищення ефективності діяльності  промислового 

підприємства за допомогою комплексу маркетингу  
 

Тема 12. Управління розподілом і збутом готової продукції.  

12.1. Мета політики розподілу, завдання та характеристика збуту продукції.  

12.2. Планування збуту. Формування портфелю замовлень.   

12.3. Канали розподілу. Чинники вибору прямого і не прямого вибору 

каналів розподілу.  

12.4. Значення посередницької діяльності на сучасному етапі. Лізинг, його 

значення та види. 

 

Тема 13. Планування і регулювання збутових запасів 

13.1. Запаси. Мотиви створення матеріальних запасів.  

13.2. Види матеріальних запасів. 

13.3.  Основні фактори утворення запасів готової продукції на складах 

підприємств.  

13.4. Нормування збутових запасів на підприємстві.   

13.5. Система управління запасами. Аналіз АВС-ХУZ в управлінні 

матеріальними запасами. 

 

Тема 14. Комунікаційна політика промислового підприємства 

14.1. Характеристика складових маркетингової комунікації.  

14.2. Процес маркетингової комунікації.  



14.3. Обґрунтування вибору комунікативних засобів.   

14.4. Internet – технології у промисловому маркетингу 

 

Тема 15. Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності. 

15.1. Типи маркетингового контролю.  

15.2. Аналіз і контроль маркетингових витрат.  Етапи маркетингової ревізії. 

15.3. Контроль не економічних показників. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. / Л. В. Бала- 

банова, В. В. Холод, І. В. Балабанова – Київ : Центр учбової літератури, 

2012. – 612 с. 

2. Маркетинг промислового підприємства: навч. посіб. / І. В. Бойчук, А. 

Я. Дмитрів – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 620с. 

3. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу: навчальний 

посібник. - К.: Знання, 2011. - 495 с. 

4. Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навчальний посібник - 

К: Знання України, 2010. - 299 с. 

5. Кабанов В. Г. Маркетинг / В. Г. Кабанов, К. В. Цеков. – Київ : 

НАКККіМ, 2013. – 37 с. 

6. Липчук В. В. Маркетинг : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Липчука – 

Львів : Магнолія 2006, 2012. – 456 с. 

7. Турченюк М. О. Маркетинг : підручник / М. О. Турченюк, М. Д. 

Швець. – Київ : Знання, 2011. – 318 с. 

8. Зозулѐв А. В. Маркетинг : учеб. пособ. / А. В. Зозулѐв, Н. С. Кубыши- 

на ; под ред. С. А. Солнцева. – Киев : Знання; Москва : Рыбари, 2011. – 421 

с. 

9. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е 

изд. / Под общ. Ред. Г.Л. Багиева. – Спб.: Питер, 2007. – 736 с..: ил. – (Серия 

«Учебник для вузов»). 

10. Балабанова Л.В. Зв’язки з громадськістю: Навч. посібник / Л.В. 

Балабанова, К.В. Савельєва. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. – 394 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОГІСТИКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії і 

практики розвитку цього напряму і придбання навичок самостійної роботи 

щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів 

управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

актуальності, перспектив і необхідністі розвитку логістики на 

підприємстві; 

методичного інструментарію розробки і реалізації завдань логістики на 

підприємстві; 

особливостей функціонального логістичного менеджменту, що 

передбачає вивчення окремих функціональних областей логістики: 

постачання, виробництво, розподіл, склад, транспорт, запаси, сервіс. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння ефективно планувати, організовувати та керувати 

матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками; 

уміння користуватися сучасними інформаційними технологіями в 

логістиці; 

уміння складати відповідні документи стосовно прийомки, зберігання 

та відпуску матеріальних ресурсів; 

уміння проводити аналіз ефективності впровадження логістичної 

системи управління на підприємстві. 

 

формування суджень: 

здатність визначати необхідні обсяги постачання, складування та 

транспортування матеріальних ресурсів; 

здатність створювати і впроваджувати логістичні системи на 

підприємствах; 

здатність використовувати інструментарій логістики для розробки 

стратегії та тактики діяльності підприємства; 

здатність аналізувати  і управляти логістичними системами, розробляти 

і приймати управлінські рішення щодо оптимізації логістичних систем. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 



4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

 Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного  

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

7-й 7-й 

Лекції: 

39 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

 

Практичні, семінарські: 

26 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Дорофєєва Х.М., ст. викладач 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи логістики 

 

Тема 1. Логістика у ринковій економіці 

1.1 Поняття й сутність логістики.  



1.2 Передумови й етапи становлення логістики. Мета і завдання логістики. 

1.3 Досвід закордонних країн у використанні концепції логістики. 

1.4 Перспективи розвитку логістики в Україні. 

 

Тема 2. Концепція й методологічний апарат інтегрованої логістики 

2.1   Концептуальні основи інтеграції логістики.  

2.2   Системний підхід як методологічна база логістики. 

2.3   Методологія прийняття рішень у логістиці 

 

Тема 3. Об’єкти логістичного управління 

3.1 Матеріальний потік і його характеристики. 

3.2 Інформаційні потоки та їх класифікація. 

3.3 Фінансові й сервісні потоки. 

 

Тема 4. Логістична діяльність і логістичні функції. 

4.1   Основні види логістичної діяльності. 

4.2   Логістичні операції та логістичні функції. 

 

Тема 5. Логістичний менеджменту у системи загального менеджменту 

5.1 Поняття й призначення логістичного менеджменту. 

5.2 Планування логістичної діяльності. 

5.3 Організація логістичної діяльності. 

5.4 Аналіз і контроль  логістичної діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. Логістичний підхід до управління матеріальними 

потоками за сферами діяльності 

 

Тема 6. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в сфері 

постачання 

6.1 . Сутність і завдання логістики закупівель. Організація процесу 

постачання товарних ресурсів. 

6.2 . Організація взаємодії з постачальником. 

6.3 . Визначення економічного розміру замовлення. 

6.4 . Система постачань «точно у строк» в закупівельній логістиці. 

 

Тема 7. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в 

сфері виробництва 

7.1 Логістична концепція організації виробництва. 

7.2 Внутрішньовиробничі логістичні системи MRP, ЕRP, KANBAN, ОВТ. 

 

Тема 8. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в 

сфері обігу 

8.1 Сутність, завдання і канали розподільчої логістики. 

8.2 Логістичні посередники в дистрибуції, їх класифікація й функції. 

8.3 Координація й інтеграція дій логістичних посередників. 



8.4 Проектування дистрибутивних систем. 

8.5 Мікрологістичні системи DRP, ECR. 

 

Змістовий модуль 3. Функціональні види логістики та їх економічне 

забезпечення 

 

Тема 9. Логістика запасів 

9.1 . Поняття й класифікація запасів. 

9.2 . Системи управління запасами. 

9.3 . АВС-аналіз і XYZ-аналіз в управлінні товарними запасами 

 

Тема 10. Логістичний сервіс 

10.1  Технологія роботи із клієнтами. 

10.2  Управління замовленнями в логістиці. 

10.3  Значення й сутність логістичного сервісу. 

10.4  Оцінка якості логістичного сервісу. 

 

Тема 11. Склад і транспорт у логістиці 

11.1  Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюзі. 

11.2  Логістичний процес  на складі та його характеристика.  

11.4  Сутність, завдання й особливості транспортної логістики. 

11.5 Транспортні тарифи і сучасні телекомунікаційні системи супроводження 

вантажних перевезень. 

 

Тема 12. Економічне забезпечення логістики 

12.1 Структура та обсяги логістичних витрат. 

12.2 Концепція загальних витрат. Облік логістичних витрат. 

12.3 Ефективність логістичної системи. 

12.4    Логістика як фактор підвищення фінансової стійкості й 

конкурентоспроможності підприємства 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Логістика : підручник / Л.В. Балабанова, А.Н. Германчук ; М-во освіти 

і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівліім. 

М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. –  424 с; 

2. Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Організація та 

проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. 

Денисенка, проф. П. Р. Лековця, проф. Л. І. Михайлової. — К: Центр 

учбової літератури, 2010. — 336 с. 

3. Логістика : навч. посіб. / О. І. Гуторов, О. І. Лебединська, Н. В. 

Прозорова ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харківський 

нац. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Міськдрук, 2011. - 322 с. 

4. Логістика: теорія та практика : навч. посіб. / В.Кислий [та ін.] ; М-во 



освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. - К. : Центр учбової 

літератури, 2010. - 359 с. 

5. Гаджинский A.M. Логистика: [учебник для высш. и сред. спец. учеб. 

заведений] / А.М. Гаджинский – [18-е изд., перераб. и доп.] – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 484 с.  

6. Логістична інфраструктура: теоретичний аспект : препринт / О.Сумець, 

Т.Бабенкова ; Харківський нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. Петра 

Василенка. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 46 с.  

7. Організація та проектування логістичних систем : підручник / М. П. 

Денисенко [та ін.]; за ред. М. П. Денисенка [та ін.] ; М-во освіти і науки 

України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну, Нац. транспорт. ун-т, 

Сумський Нац. аграрний ун-т [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2010. 

- 333 с. 

8. Бузукова Е. Закупки и поставщики. Курс управления ассортиментом в 

рознице [Текст] / под ред. С.Сысоевой. – СПб.: Питер, 2009. – 432 с. 

9. Дыбская В. В., Зайцев Е. И., Сергеев В. И., Стерлигова А. Н. Логистика: 

Учебник / В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. Стерлигова; под 

ед. В. И. Сергеева. -  М. : Эксмо, 2008. – 944 с. 

10. Дудар, Т. Г.  Основи логістики : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і 

науки України для студ. вищ. навч. закл. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин ; [М-во 

освіти і науки України] . ─ К. : Центр учбової літератури, 2012 . ─ 176 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

-  

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та 

реалізації кадрової політики в сучасних підприємствах, раціонального 

відбору працівників на посади та формування дієвого трудового колективу, 

оцінювання та розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання 

їх потенціалу. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 
формування ефективної системи управління персоналом у 

підприємстві; 

обґрунтування концептуальних засад та методологічних принципів 

управління персоналом; 

формування та аналіз стану кадрової політики підприємства; 

проектування системи управління персоналом та нормативної 

чисельності працівників кадрової служби підприємства; 

управління соціальним розвитком трудового колективу; 

формування успішної команди як соціального утворення; 

застосування сучасних методів планування та прогнозування потреб у 

персоналі; 

організування набору і відбору персоналу у підприємстві; 

навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників на 

етапі розвитку персоналу підприємства; 

управління діловою кар’єрою та службово-професійним рухом 

управлінців з метою їх розвитку; 

атестування персоналу та використання результатів у системі 

мотивування; 

оцінювання ефективності та результативності управління персоналом 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти характеризувати індивідуальні особливості (сильні та слабкі риси 

характеру) працівника підприємства; 

знати джерела пошуку кандидатів на вакантні посади у підприємство та 

обирати з них найбільш економічно доцільні; 

володіти методами ефективного комплектування штату та адаптації 

працівників на підприємстві; 

вміти проводити співбесіду з кандидатами на вакантні посади у 

підприємство та аналізувати анкетні дані; 



складати план заходів із профорієнтаційної роботи в трудовому 

колективі підприємства; 

розробляти пропозиції до плану соціального розвитку трудового 

колективу підприємства; 

володіти методами раціонального оцінювання працівників та вміти їх 

застосовувати в кожному конкретному підприємстві; 

мати цілісне уявлення про систему розвитку персоналу підприємства; 

знати форми та методи навчання працівників та застосовувати їх 

залежно від потреб підприємства; 

володіти навичками розрахунку показників руху персоналу у 

підприємстві; 

вміти документально оформляти рух працівників на підприємстві; 

мати уявлення про сутність соціального партнерства у підприємстві та 

знати зміст колективного договору; 

вміти забезпечувати високий рівень трудової дисципліни працівників 

на підприємстві та підвищувати його; 

готувати пропозиції щодо проведення економічно обґрунтованої 

політики вивільнення персоналу та попередження плинності персоналу; 

вміти оцінювати рівень ефективності роботи з персоналом 

підприємства за різними показниками. 

 

формування суджень: 

здатність розуміти сучасні проблеми управління персоналом в Україні; 

здатність розуміти місце та значення управління персоналом у системі 

менеджменту організацій; 

здатність  розуміти сутність системного підходу до змісту функцій з 

управління персоналом в організації; 

здатність забезпечувати процес управління персоналом необхідною 

інформацією та документацією, вміти будувати активну кадрову політику 

підприємства, зокрема, визначати основні заходи з її формування та 

реалізації; 

здатність проводити кадрове планування з метою визначення 

оптимальної чисельності та структури працівників; 

здатність проводити об’єктивний аналіз кадрової роботи на основі 

кадрового моніторингу; 

здатність розробляти необхідні кадрові документи; 

 здатність будувати раціональну структуру кадрової служби 

підприємства; 

здатність  застосовувати основні статті трудового законодавства в 

Україні за ситуацією; 

здатність формувати згуртований колектив підприємства та управляти 

ним. 

 

3. Дисципліна за вибором  навчального закладу (обов`язкова). 

 



4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей (60 балів). 

підсумкове – екзамен, курсова робота (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

 Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента. Обов`язкова 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

8-й 8-й 

Лекції: 

30 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські: 

20 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

100 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

екзамен, курсова робота 

 

8.Викладач 

Кулінська А.В., к.держ.упр., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Основи управління персоналом підприємства 

 

Тема 1. Управління персоналом у системі  менеджменту підприємств 

1.1.  Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни. 

1.2.  Управління персоналом як часткова функція менеджменту. 



1.3   Етапи історичного розвитку управління персоналом. 

 

Тема 2. Управління персоналом як соціальна система 

2.1. Поведінка індивідів та груп в комерційних організаціях. 

2.2. Структура і чисельність персоналу підприємства.  

2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. 

2.4. Компетентність працівника: сутність, види. 

2.5 Рамки комепетеції та особистий розвиток. 

 

Тема 3. Керівництво та комунікації в колективі  

3.1 Керівництво, управління та нагляд в організації. 

3.2 Мотивування індивідів в колективі. 

3.3 Комунікації в бізнесі. 

 

Тема 4. Формування колективу підприємства 

4.1 Колектив як соціальна група.  

4.2 Етапи створення і розвитку трудового колективу. 

4.3 Структура та ефективність роботи трудового колективу. 

4.4 Корпоративна культура в системі управління персоналом  підприємства. 

 

Тема 5. Згуртованість і соціальний розвиток колективу 

5.1  Згуртованість колективу: сутність, стадії. 

5.2 Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкту управління. 

5.3 Конфлікт як форма комунікації. Бар'єри непорозуміння та шляхи їх 

подолання. 

5.4 Соціальні ролі і відносини в колективі. Колективна творчість. 

 

Змістовий модуль 2. Зміст процесу управління персоналом підприємства 

 

Тема 6.  Кадрова політика підприємства 

6.1. Поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств. 

6.2.Стратегії управління персоналом підприємства. 

6.3. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства. 

 

Тема 7.  Служби персоналу: організація і функції 

7.1. Організація роботи кадрової служби підприємства. 

7.2.  Діловодство в роботі кадрової служби підприємства. 

  

Тема 8 .  Кадрове планування у підприємстві 

8.1. Кадрове планування у підприємстві: значення, цілі, задачі, принципи, етапи. 

8.2. Стратегії  різноманітності та однакових можливостей при плануванні 

людських ресурсів.   

8.3. Види планування роботи з персоналом підприємства.  

8.4  Прогнозування в управлінні персоналом. Визначення потреби підприємства в 

персоналі. 



 

Тема 9. Організація набору і відбору персоналу 

9.1   Наймання персоналу у підприємство. Залучення персоналу. 

9.2  Відбір персоналу. 

9.3  Професійна орієнтація в системі управління персоналом. 

9.4  Управління трудовою адаптацією. 

9.5  Навчання на робочому місці. 

 

Тема 10. Управління процесом розвитку і рухом персоналу підприємства 

10.1.  Кар'єра: сутність, види, етапи. 

10.2   Управління кар'єрою персоналу. 

10.3   Навчання персоналу. 

10.4   Планування і підготовка кадрового резерву. правління мобільністю кадрів. 

10.5   Планування і підготовка кадрового резерву.  

 

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу 

11.1.  Способи вивільнення персоналу. Організація процесу звільнення.              

11.2.  Управління плинністю кадрів у підприємстві. 

11.3   Управління безпекою персоналу. 

 

Тема 12. Соціальне партнерство у підприємстві: сутність і функції.   

12.1  Соціальне партнерство у підприємстві: сутність і функції.                                                                                 

12.2 Система регулювання соціально-трудових відносин у підприємстві. 

12.3 Колективний договір як засіб зміцнення соціального партнерства       

 

Тема 13. Ефективність управління персоналом підприємства     

13.1 Економічна, соціальна і організаційна ефективність управління 

персоналом підприємства. 

13.2 Оцінка комплексної ефективності управління персоналом підприємства. 

13.3 Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, види, зміст 

і методологія 

13.4 Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, види, зміст 

і методологія 

13.5  Оцінювання спеціалістів і керівників у підприємстві. 

13.6  Атестація персоналу підприємства.                                                         

 

10. Рекомендована література   

 

1. Балабанова Л.В. Управління персоналом: підручник / Л.В. Балабанова, 

О.В. Сардак. – К.: «ЦУЛ», 2011.- 512 с. 

2. Егоршин А.П. Управление персоналом : учебник для вузов / А.П. Егоршин. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – Н.Новгород: НИМБ, 2010. – 1100 с. 

3. Жуковська В.М. Управління персоналом. Практикум: навч. посіб. /  В.М. 

Жуковська, І.П. Миколайчук; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К.: Академвидав, 



2008. – 606 с. 

4. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. 

Цимбалюк та ін.; за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2011. – 

398 с.  

5. Управление персоналом организации : учебник / под ред. А.Я. Кибанова. – 

4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 638 с. – (Серия «Высшее 

образование»). 

6.Хруцкий В.Е. Оценка персонала. Критика теории и практики применения 

системы сбалансированных показателей / В.Е. Хруцкий, Р.А. Толмачев. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 224 с. 

7. Хміль Ф.І. Управління персоналом : підручник для студ. вищ. навч. 

закладів / Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с. 

8. Колосова Р.П. Экономика персонала : учебник / Р.П. Колосова, Т.Н. 

Василюк, М.В. Артамонова, М.В. Луданик. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 896 с. 

9.Алавердов, А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Р. 

Алавердов, Е.О. Куроедова, О.В. Нестерова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 

192 c. 

10. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для 

студентов вузов / Т.Ю. Базаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 c. Бедяева, 

Т.В. Управление персоналом на предприятии туризма: Учебник / Т.В. 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

1.Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

майбутніх фахівців системного мислення і комплексу спеціальних вмінь у 

галузі управління підсистемами та елементами внутрішнього середовища 

підприємства на всіх стадіях його життєвого циклу. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності підприємства, взаємозв’язку внутрішніх елементів й 

зовнішнього середовища; 

цілей та задач управління на різних етапах життєвого циклу 

торговельного підприємства; 

специфіки управління різновидами торговельних підприємств; 

побудови процесу управління у підприємстві; 

методики оцінки ефективності управління підприємством; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння здійснювати підготовку до створення та реєстрації підприємств 

різної організаційно-правової форми; 

уміння розподіляти працю;  

уміння аналізувати процес роботи; 

уміння здійснювати розпорядчу діяльність, делегування повноважень 

або інструктування підлеглих; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити виконання та здійснити дисциплінарний вплив; 

здатність організувати основні види управлінської діяльності; 

здатність розробити заходи антикризового управління; 

здатність визначити шляхи підвищення культури управління. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування, тестування, розв’язання ситуаційних завдань і 

задач, публікація тез доповідей і статей, виконання індивідуального завдання 



(60 балів);  

підсумкове – екзамен, курсова робота (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

  7. Опис навчальної дисципліни: 

    

Найменування  

показників 

 

 

 

 Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

заочна 

форма 

навчання 

 

Кількість  

кредитів  

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

8-й 8-й 

Лекції: 

30 год. 6 год. 

Індивідуальне  

науково-дослідне 

завдання – аналіз 

внутрішнього та 

зовнішнього 

середовища, 

технології управління 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

20 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість  

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання: 

100 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної  

роботи студента – 10 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Кулінська А.В., к.держ.упр., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Торговельне підприємство: місія і  цілі управління 

 

Тема 1. Місія і цілі управління підприємством. 

1.1. Місія торговельного підприємства в сучасних умовах. 



1.2. Вимоги до розробки системи цілей підприємства.  

1.3. Програмно-цільове управління підприємством. 

 

Тема 2. Торговельне підприємство, його задачі та функції. 

2.1. Методика дослідження підприємства. 

2.2. Види і організаційні форми торговельних підприємств. 

2.3. Державне регулювання діяльності підприємства. 

2.4. Порядок державної реєстрації підприємства.  

 

Змістовий модуль 2. Аналіз середовища функціонування підприємства 

 

Тема 3. Аналіз зовнішнього середовища торговельного підприємства. 

3.1. Необхідність і актуальність моніторингу зовнішнього середовища. 

3.2. Методика моніторингу макросередовища. 

3.3. Методика моніторингу факторів зовнішнього середовища прямої дії. 

3.4. Визначення методів дослідження зовнішнього середовища підприємства. 

3.5. Побудова профілю зовнішнього середовища підприємства. 

 

Тема 4. Аналіз внутрішнього середовища торговельного підприємства. 

4.1. Основні елементи внутрішнього середовища підприємства. 

4.2. Оцінка застосованих стратегій підприємства. 

4.3. Аналіз потенціалу підприємства. 

4.4. Визначення сильних та слабких сторін підприємства. 

4.5. Побудова профілю внутрішнього середовища підприємства. 

 

Тема 5. Аналіз і проектування організаційної структури підприємства. 

5.1. Цілі і задачі аналізу організаційної структури управління. 

5.2. Методи аналізу організаційної структури управління. 

5.3. Проектування організаційної структури управління. 

5.4. Принципи побудови організаційної структури управління. 

 

Змістовий модуль 3. Процес управління у торговельному підприємстві 

 

Тема 6. Процес управління у торговельному підприємстві. 

6.1. Сутність і зміст процесу управління. 

6.2. Основні етапи управлінського циклу. 

6.3. Класифікація управлінських операцій і особливості їх сполучення. 

6.4. Етапи і засоби проектування процесу управління. 

6.5. Стандартизація процесу управління. 

 

Тема 7. Інформаційне забезпечення і діловодство у підприємстві. 

7.1. Класифікація управлінської інформації. 

7.2. Система інформаційного забезпечення підприємства. 

7.3. Інформаційний фонд і фактори, що впливають на його формування. 



7.4. Напрямки комп’ютеризації процесу управління. 

7.5. Організація діловодства на підприємстві.  

 

Змістовий модуль 4. Організація і культура праці у підприємстві 

 

Тема 8. Організація і стимулювання праці у підприємстві. 

8.1. Особливості організації праці у торговельному підприємстві. 

8.2. Розподіл і кооперація праці у торговельному підприємстві. 

8.3. Нормування праці у торговельному підприємстві. 

8.4. Методи стимулювання праці у  торговельному підприємстві.  

 

Тема 9. Культура управління у торговельному підприємстві. 

9.1. Характеристика складових культури управління. 

9.2. Культура працівників управління. 

9.3. Культура процесу управління та діловодства. 

 

Тема 10. Організаційна культура та імідж підприємства. 

10.1. Види організаційної культури управління. 

10.2. Основні елементи організаційної культури управління. 

10.3. Процес формування організаційної культури управління.   

10.4. Імідж підприємства: сутність і значення для підприємства.  

10.5. Основні етапи формування іміджу підприємства.  

 

  10. Рекомендована література 

 

  1. Менеджмент організації: [навч. посіб.] / І.А. Маркіна, Р.І. Біловол, 

В.А. Власенко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 248 с. 

    2. Полонська Л.А. Менеджмент торговельного підприємства: [навч.-

метод. посіб.] / Л.А. Полонська, І.С. Фоломкіна. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. 

– 347 с. 

    3. Рульєв В.А. Менеджмент: [навч. посіб.] / В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич. 

–  К.: ЦУЛ, 2013. – 312 с. 

    4. Стадник В.В. Менеджмент: [підручник] / В.В. Стадник, М.А. Йохна. 

– К.: Академвидав, 2012. – 472 с. 

    5. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства: [навч. посіб.] 

/ О.М. Свінцицька. – К.: Кондор, 2011. – 264 с.  

    6. Сучасні теорії менеджменту: [навч. посіб.] / М.В. Туленков. – К.: 

Каравела, 2013. – 304 с. 

    7. Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства / В.І. Хомяков, 

І.В. Бакум. – К: Кондор, 2013. – 400 с. 

8. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление предприятием / Под 

ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2012. – 544 с. 

9. Балабанова Л.В. Информационное обеспечение управленческих 

решений в условиях маркетинговой ориентации: [монография] /  Л.В. 



Балабанова, Т.И. Алачева. – Донецк: ДонНУЭТ, 2010. – 443 с.  

10. Балабанова Л. Управление персоналом: [монография] / Л.В. 

Балабанова, Е.К. Воробьёва. – Донецк: ДонНУЭТ, 2011. – 212 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок з оцінки та ефективного 

управління інноваційною діяльністю та інноваційними проектами. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутність та структуру інноваційного менеджменту; 

основні етапи проектного циклу; 

організаційні форми інноваційної діяльності; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння організації розробки інновацій; 

уміння пошуку нових ідей; 

уміння проведення експертизи інноваційного проекту; 

уміння управління ризиками інноваційних проектів; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та можливі організаційної структури для 

здійснення інноваційного проекту; 

здатність визначити та надавати характеристику механізмів впливу 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та ефективність 

інноваційних процесів;  

здатність обґрунтувати та визначити механізми ефективної реалізації 

інноваційних рішень.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 



          7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна за самостійним 

вибором навчального закладу. 

Обов`язкова 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

8-й 9-й 

Лекції: 

30 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

20 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

100 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Булгакова О.В., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Методологія управління інноваціями на 

підприємстві 

 

Тема 1. Сутність управління інноваціями в умовах підприємства. 

1.1. Основні положення теорії інновацій. 

1.2. Життєвий цикл інновацій 

1.3. Цілі та стратегії інноваційного розвитку 

1.4.Інноваційна активність організацій 

 

Тема 2. Управління інноваційною діяльністю. 

2.1. Концепція управління інноваційною діяльністю. 

2.2. Функції управління в дослідженні моделей інноваційного процесу. 

2.3. Закони і закономірності управління інноваційною діяльністю 

 

Тема 3. Організація інноваційної діяльності на підприємстві. 



3.1. Стратегічні інновації на основі закономірностей розвитку організації. 

3.2. Стратегічні інновації  на основі теорії трансакційних витрат. 

3.3. Подолання сил супротиву процесу інноваційної діяльності 

 

Тема 4. Управління зовнішньоекономічною інноваційною діяльністю 

4.1. Принципи управління зовнішньоекономічною інноваційною діяльністю 

4.2. Державний вплив на зовнішньоекономічну інноваційну діяльність 

4.3. Формування інноваційних підприємств з іноземними інвестиціями 

 

Змістовий модуль 2.  Управління інноваціями в умовах ринкової економіки. 

 

Тема 5. Маркетинг в інноваційній сфері. 

5.1. Інноваційні бізнес-моделі компаній. 

5.2. Модель отриманні прибутку. 

5.3. Хайтек-маркетинг радикальних інновацій. 

5.4. Інновації як технологічні нововведення. 

 

Тема 6. Управління інноваційними проектами. 

6.1. Сутність інноваційного проекту та середовища. 

6.2. Відбір ідей та створення продукту. 

6.3. Матричний аналіз конкурентних позицій інновації. 

6.4. Мережева модель інноваційного проекту. 

 

Тема 7. Дослідження систем управління інноваціями. 

6.1. Основи методології дослідження систем управління. 

6.2. Методи дослідження систем управління інноваціями. 

6.3. Методи оцінки ефективності інновацій та інноваційних проектів. 

 

10. Рекомендована література   

1. Аверченков, Владимир Иванович. Инновационный менеджмент : 

учебное пособие / В. И. Аверченков, Е. Е. Ваинмаер. Российская академия 

образования (РАО) ; Московский психолого-социальный институт (МПСИ). 

— 2-е изд. — М.: Флинта, 2008. — 280 с. 

2. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. С. 

Д. Ильенковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 

335 с. 

3. Кулик Ю. А. Основы управления инновационными процессами: 

Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2002. 

4. Уильямс Д., Парр Т. Управление программами на предприятии. – 

Днепропетровск, Баланс Бизнес Букс, 2005. 

5. Гаман М.В. Державне регулювання інноваційного розвитку 

України : моногр. / М.В. Гаман. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 386 с. 

6. Гаман М.В. Державне управління інноваціями: Україна та 

зарубіжний досвід: моногр. / М.В. Гаман. – К. : Вікторія, 2004. – 311 с. 



7. Глазьев С.Ю. Развитие российской экономики в условиях 

глобальных технологических сдвигов : научный доклад к обсуждению на 

заседании экономической сессии Отделения общественных наук РАН. – 

[Электронный ресурс] / С.Ю.Глазьєв. – Веб-сайт С.П.Курдюмова. – Режим 

доступа : //http://spkurdyumov.narod.ru/GlazyevSUr.htm 

8. Дудар Т. Г. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Дудар Т. Г., 

Мельниченко В. В.. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 250 с. 

9. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, 

концепції, методи : навч. посіб. / С.М. Ілляшенко. – Суми : «Університетська 

книга», 2003. – 278 с. 

10. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / 

П.П. Микитюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РИТОРИКА 

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – забезпечити 

засвоєння й систематизацію знань основних теоретичних засад 

красномовства; сформувати вміння і навички правильного й переконливого 

мовлення, аргументованого доведення та спростування, участі в дискусії, 

зокрема наукової та фахової проблематики. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 
основних понять, категорій та інструментарію ораторського мистецтва 

як засобу комунікації переконання; 

закономірностей розвитку понять, термінів та правил риторики в різні 

історичні епохи; 

національних традицій теорії красномовства; 

особливостей стилістичного оформлення публічного виступу; 

прийомів підготовки й виголошення публічної промови; 

моделей та методів розгортання повідомлення; 

принципів та прийомів логічно-емоційного впливу на слухачів. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти визначити концепцію публічного виступу; 

вміти спланувати задум промови відповідно до її концепції; 

вміти правильно обрати стратегію, тактику і диспозицію промови; 

вміти забезпечувати стилістичну довершеність публічного виступу; 

вміти добирати матеріал, складати тези і план-конспект промови; 

вміти правильно застосовувати методи та прийоми ораторського 

впливу на аудиторію; 

вміти вправно користуватися засобами виразного мовлення та 

невербальними засобами комунікації. 

вміти правильно використовувати технічні засоби під час публічного 

виступу; 

 

формування суджень: 

здатність визначати мету і завдання публічного спілкування; 

здатність сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо 

вдосконалення культури оратора; 

здатність розпізнавати словесні маніпуляції та обирати прийоми 

протидії їм;  



здатність оцінювати доречність і ефективність прийомів словесної 

суперечки; 

здатність оцінювати рівень власної ораторської майстерності та 

визначати шляхи її вдосконалення. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (100 

балів); 

підсумкове – ПМК.  

 

6. Мова викладання: 
Українська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

   Найменування  

   показників 

Галузь знань, спеціальність,  

ступінь 

              Характеристика  

               навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів  

ECTS – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1 
Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: «Логістика» 
 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

2-й 2-й 

Лекції: 

30 год. 6 год. 

 Індивідуальне  

 науково-дослідне   

 завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні, семінарські: 

15 год. 2 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 6 

45 год. 82  год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

залік 

 

 



8. Викладач 

Шапран Д.П., к.філол.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Історико-теоретичні та методологічні засади 

риторики. 

 

Тема 1. Риторика як мистецтво, наука і навчальна дисципліна. 
1.1 Предмет і завдання дисципліни.  

1.2 Загальна характеристика розділів риторики. 

1.3 Історія становлення теорії красномовства від міфологічного періоду до 

епохи Відродження.  

 

Тема 2. Українські традиції теорії красномовства.  
2.1. Пам’ятки гомілетичного красномовства в епоху Київської Русі.  

2.2. Риторична спадщина Києво-Могилянської академії.  

2.3. Феофан Прокопович та його роль у розвитку східнослов’янської 

риторики.  

 

Тема 3. Головні напрями неориторики.  
3.1. Семіотичний характер неориторики.  

3.2. Загальна характеристика лінгвістичної риторики.  

3.3. Загальна характеристика аргументативної риторики. 

 

Тема 4. Інвенція. Промова як дослідження.  
4.1. Типи промов за знаковим оформленням та закріпленням.  

4.2. Концепція промови: предмет, тема і теза промови, її мета і завдання.  

4.3. Аналіз аудиторії.  

4.4. Стратегія і тактика.  

 

Тема 5. Диспозиція. Способи подання матеріалу.  
5.1. Виклад: моделі та методи викладу.  

5.2. Джерела та збирання матеріалу.  

5.3. Складання плану-конспекту.  

5.4. Розгортання теми і тези промови: топіка та аргументи.  

5.5. Типові помилки в аргументації та критиці.  

5.6. Моделі впорядкування матеріалу в топосі промови: переваги та недоліки. 

 

Тема 6. Методи розгортання повідомлення: хронологічний дедуктивний, 

індуктивний, аналогічний, стадійний, концентричний. 

 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти загальної риторики 

 

Тема 7. Стилістична варіативність промови.  



7.1. Стилістичне оформлення тексту.  

7.2. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора.  

7.3. Звуковий рівень тексту.  

7.4. Лексичний рівень тексту. 

7.5. Стилістична цілісність промови, типові помилки.  

7.6. Слова з прямим значенням – «автологічна лексика», типові помилки.  

7.7. Слова з переносним значенням – «тропи». 

7.8. Риторичні фігури. Синтаксичне варіювання.  

 

Тема 8. Елокуція (елоквенція).  
8.1. Розмітка тексту та читання промови за знаками партитури. 

8.2. Структурно-інтонаційна організація тексту як основа виразності 

мовлення. 

8.3. Техніка виразного мовлення. Правильне дихання.  

8.4. Голос, його властивості та гігієнічні вимоги.  

8.5. Дикція, орфоепія (артикуляційна гімнастика для губів, вправи для язика, 

вправи для нижньої щелепи).  

8.6. Наголос.  

 

Тема 9. Меморія й акція.  

9.1. Способи запам’ятовування промови.  

9.2. Аналіз публічного виступу.  

9.3. Зовнішня культура оратора. Зовнішній вигляд оратора.  

9.4. Вихід до слухачів. Погляд. Міміка та жести.  

9.5. Місце промови та постава (позиція) оратора.  

9.6. Робота промовця з технічними засобами. 

9.7. Особливості виступу оратора перед об’єктивом відеокамери.  

9.8. Поведінкова культура оратора та невербальні засоби спілкування.  

 

Тема 10. Принципи ведення словесної суперечки.  
10.1. «Оксфордські» дебати. 

10.2.  Проведення «Оксфордських» дебатів. 

10.3.  Прийоми протидії словесній маніпуляції.  

 
10. Рекомендована  література   

 

1. Введенская Л.А. Риторика и культурв речи /Л.А. Введенская, 

Л.Г. Павлова. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 537 с. 

2. Волков А.А. Теория риторической аргументации. — М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 2009. –  398 с. 

3. Гриценко Т.Б. Риторика: Навчальний посібник − К.: НАУ, 2006.  

4. Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: Навчальний посібник. – К.: 

«Деловая Украина», 2002. – 152 с. 

5. Зверева Н. Я говорю  – меня слушают: Уроки практической риторики / 

Нина Зверева. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 234 с. 



6. Колотілова Н.А. Риторика: Навч. посібник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2007. – 232 с. 

7. Леммерман Х. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.orator.biz/library/books/uchebnik_ritoriki/ 

8. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. 

– 311 с.  

9. Онуфінко Г.С. Риторика: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 

2008. – 592 с. 

10. Основи ораторського мистецтва: Практикум / Укладач О. І. Когут. – 

Тернопіль: Астон, 2005. – 296 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПСИХОЛОГІЯ 

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – пізнання законів і 

закономірностей соціальної реальності у зв’язку з закономірностями 

функціонування психічного життя людини, формування знань про соціальні 

та психологічні фактори життя людей, розуміння соціально-психічної 

сутності особистості; придбання навичок аналізу соціальних та психічних 

явищ і процесів, які впливають на соціальну діяльність та поведінку індивідів 

у суспільстві, що переживає трансформацію. Засвоєння і використання знань 

задля вирішення психологічних та соціальних проблем в колективі та 

суспільстві. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

поняття та категорії, які розкривають специфіку психології та сутність 

психічних процесів і явищ; 

розуміти особистість як цілісний організм із властивими йому 

механізмами розвитку та функціонування; 

знати сутність та особливості психічних явищ; 

розуміти теоретичні засади вивчення психології груп та колективів. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні теоретичні знання з психології за для 

впливу на особистість, індивіда; 

уміння констатувати певні психічні стани співрозмовника; 

розуміння феноменів особистісних інтересів та поглядів; 

розуміння та використання психологічних тестів для різних потреб. 

 

формування суджень: 

аналізувати взаємодію основних підструктур психіки;  

орієнтуватися в питаннях соціальної структури групи, колективу;  

самостійно осмислювати різні теорії в одержанні наукового знання про 

психіку, індивіда, колектив, тощо. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

   перший цикл вищої освіти. 

 

 

 



5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; психологічне тестування, тренінги, 

виконання вправ, задач; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове –ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліни вільного вибору 

студента 

Рік підготовки: 

1-й 4-й 

Модулів - 1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 2-й 8-й 

Лекції: 

30 год. 6-год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 

15 год. 2год 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 45 год. 82-год 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Ніколенко К.В., ст. викладач 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль №1. Психологія як наука. Пізнавальна сфера 

особистості. 

 

Тема 1. Загальне уявлення про науку психологію. 

1.1. Проблеми, принципи, методи, структура сучасної психології. 

1.2. Історія психології. Основні напрямки психології ХХ століття. 

1.3. Психіка як предмет психології. 

 

Тема 2. Психологія особистості та діяльності. 



2.1. Поняття про особистість. Психологічна структура особистості. 

2.2. Проблема діяльності в психології, структура діяльності. 

2.3. Психологія професійної діяльності. 

 

Тема 3. Індивідуально-психологічні особливості особистості. 

3.1. Поняття про темперамент. Методика діагностики. 

3.2. Характер як система найбільш стійких властивостей особистості. 

3.3. Психологія професійної діяльності. 

 

Тема 4. Розвиток особистості. 

4.1. Періодизація психічного розвитку особистості. 

4.2. Динаміка психічного розвитку. 

4.3. Філософія марксизму. 

 

Тема 5. Пізнавальна сфера особистості. 

5.1. Відчуття і сприйняття як початкові форми освоєння дійсності. 

5.2. Увага та пам'ять: їх роль в системі пізнавальної діяльності людини. 

5.3. Мислення та інтелект. 

 

Змістовий модуль №2. Емоційно-вольова та соціально-психологічна 

сфера особистості. 

 

Тема 6. Емоційно-вольова сфера особистості. 

6.1. Загальне уявлення про емоції, роль емоцій. 

6.2. Почуття, види почуттів. 

6.3. Воля, вольові дії. 

 

Тема 7. Філософія наукового пізнання. 

7.1. Специфіка наукового пізнання. 

7.2. Співвідношення емпіричного та теоретичного знання. 

7.3. Форми та методи наукового пізнання. 

 

Тема 8. Психічні стани людини. 

8.1. Поняття психічних станів. 

8.2. Типові позитивні стани людини. 

8.3. Негативні психічні стани та їх попередження. 

 

Тема 9. Психологія спілкування. 

9.1. Види, структура, функції спілкування. 

9.2. Сприйняття та розуміння в процесі спілкування. 

9.3. Спілкування як комунікація 

 

Тема 10. Психологія колективу. 

10.1. Група та її структурна організація. 

10.2. Характеристика групових процесів. 



10.3. Проблеми соціально-психологічної адаптації. 

10.4. Характеристика групових процесів. 

10.5. Проблеми соціально-психологічної адаптації. 

 

10. Рекомендована література   

 

1. Ніколенко К.В. Психологія з основами соціології: плани семінарських 

занять для студентів денної та заочної форм навчання / Е.М. Давиденко, Г.В. 

Камаралі, К.В. Ніколенко. – Д. : ДонНУЕТ, 2012. – 32 с. 

2. Крюкова О.В. Психологія. Методичні вказівки до практичних занять 

для студентів непсихологічних спеціальностей денної та заочної форм 

навчання / О.В. Крюкова, В.А.Кулешова. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - 58  

3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навчальний 

посбник для самостійного вивчення дисципліни. /  В.С. Лозниця. – К.6 Ккс 

Об, 2001. – 304 с. 

4. Леонтьев А.Н. Стадии перцептивной психиуи // Общая психология. 

Тексты. / Под ред. В.В. Петухова. – М.: Генезис, 2001. – 385 с. 

5. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. / А.Г. Маклаков. 

– СПб.: Питер, 2006. – 583 с. 

6. Психология личности / Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: Бахрах, 

2000. – 265 с. 

7. Психологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За 

ред.  Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 558 с. 

8. Юрчук В.В. Современный словарь по психологии. / В.В. Юрчук. – Минск: 

Элайда, 2000. – 704 с. 

9. Психологія. Навчальний посібник. Навчальні тестові завдання для 

студентів непсихологічних спеціальностей денної і заочної форм навчання / 

О.В. Крюкова, В.А. Кулешова, О.А. Поцулко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 

100 с. 

10. Педагогіка та психологія. Навчально-методичний посібник для студентів 

I-IV курсів непсихологічних та економічних спеціальностей денної та заочної 

форм навчання Г.С. Криворотько. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. 

 

 

 



ТРУДОВЕ ПРАВО 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання 

теоретичних знань та формування практичних навичок щодо застосування 

норм трудового права. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути магістр: 

 

знання і розуміння: 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

найманої праці; 

суб’єктів трудового права України; 

практики застосування трудового законодавства України. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні відносини в 

галузі найманої праці; 

уміння захистити свої трудові права в якості працівника або роботодавця. 

 

формування суджень: 

здатність характеризувати сутність найманої праці; 

здатність тлумачити чинне трудове законодавство; 

здатність орієнтуватися в системі трудового законодавства. 

 

3. Дисципліна за вибором студента (обов`язкова).  

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

виконання індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

 

 

 

 

 



 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

 

 

  Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

2-й 2-й 

Лекції: 

30 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год. 2 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

45 год. 82 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи  

студента – 6 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Шульженко І.В.. к.ю.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальна частина трудового права  

 

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система, функції та принципи трудового права 

України 

1.1. Виникнення і розвиток трудового права.  

1.2. Предмет трудового права.  

1.3. Індивідуальні та колективні трудові відносини у сфері найманої праці 

(загальна характеристика). Сфера дії трудового законодавства. 

 

Тема 2. Джерела (форми) трудового права  

2.1 Поняття джерел (форм) трудового права України, їх особливості, 

класифікація та види.  

2.2. Конституція України як основне джерело трудового права.  

2.3. Міжнародно-правові договори як джерела трудового права.  



 

Тема 3. Міжнародно-правове регулювання праці  

3.1. Поняття та розвиток міжнародного регулювання праці. Поняття 

міжнародних трудових стандартів. 

3.2. Всесвітні (універсальні) міжнародні стандарти у сфері праці.  

3.3. Загальна декларація про права людини (ООН, 1948 р.), Міжнародні пакти 

про права людини (ООН, 1966 р.).  

 

Змістовий модуль 2. Особлива частина трудового права 

 

Тема 4. Трудовий договір 

4.1. Поняття трудового договору.  

4.2. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових 

договорів, які пов'язані з працею (підряду, доручення, авторського та ін.). 

4.3. Сторони трудового договору.  

4.4. Правовий статус працівника і роботодавця.  

4.5.Зміст трудового договору.  

4.6. Загальний порядок укладення трудового договору, його оформлення.  

4.7. Підстави припинення трудового договору та їх класифікація.  

 

Тема 5. Робочий час та час відпочинку 

5.1. Поняття робочого часу і правові нормативи робочого часу.  

5.2. Режими робочого часу і порядок їх встановлення.  

5.3. Робота у режимі неповного робочого часу, змінна робота, робота із гнучким 

графіком, ненормований робочий день. 

5.4. Поняття і види часу відпочинку.  

 

Тема 6. Оплата праці 

6.1. Конституційні гарантії права працівників на заробітну плату. 

6.2. Правове визначення поняття оплати праці.  

6.3. Відмінність заробітної плати від винагород за цивільно-правовими 

договорами, гарантійних і компенсаційних виплат.  

6.4. Структура заробітної плати: основна заробітна плата, додаткова заробітна 

плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 

 

Тема 7. Трудова дисципліна та юридична відповідальність сторін трудового 

договору 

7.1. Поняття і значення трудової дисципліни в умовах переходу до ринкових 

відносин. Засоби забезпечення дисципліни праці. 

7.2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.  

7.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, 

організації. 

7.4. Статути, положення про дисципліну.  

 

 



Тема 8. Охорона праці  

8.1. Конституційне право працівників на належні, безпечні та здорові умови 

праці. Законодавство про охорону праці працівників на виробництві. 

8.2. Принципи правової охорони праці працівників. 

8.3. Гарантії прав працівників на охорону праці. 

8.4. Організація охорони праці працівників на підприємстві. 

 

Тема 9. Індивідуальні трудові спори 

9.1. Поняття, види і причини виникнення індивідуальних трудових спорів. 

Юридичні способи вирішення індивідуальних трудових спорів. 

9.2. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори.  

9.3. Комісії у трудових спорах (КТС), їх організація і компетенція. 

9.4. Порядок і строки розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС.  

 

Тема 10. Правове регулювання соціального партнерства, колективні оговори та 

угоди  

10.1. Поняття соціального партнерства, історія його виникнення й розвитку.  

10.2. Законодавство про соціальне партнерство та соціальний діалог в 

Україні.  

10.3. Організаційно-правові форми соціального партнерства.  

 

Тема 11. Правовий статус трудових колективів, професійних спілок та організацій 

роботодавців 

11.1. Поняття трудового колективу та їх види за законодавством України. 

11.2. Право працівників брати участь в управлінні організаціями. 

11.3. Проблеми законодавчого врегулювання діяльності трудових колективів 

як суб'єктів права в колективних трудових правовідносинах.  

 

Тема 12. Колективні трудові спори (конфлікти) 

12.1. Поняття, види, причини виникнення колективних трудових спорів. 

12.2. Сторони колективного трудового спору.  

12.3. Порядок формування вимог найманих працівників, профспілок та строки 

їх розгляду.  

 

10. Рекомендована література  

1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 5-те вид., перероб. і 

доп. — К.: Знання, 2010. — 860 с. 

2. Шульженко І.В. Трудове право: навч. посіб. для студ. всіх спец. ден. та 

заоч. форм навчання ін-ту економіки і упр. / І.В. Шульженко; М-во освіти і 

науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського, Каф. правових і загальнонаукових дисц. – Донецьк: 

[ДонНУЕТ], 2010. – 185с. 

3. Трудове право : навч. посіб. для студ. екон. спец. / С. В. Дрожжина, І. В. 

Ширкова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 



ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. дисциплін. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 

2010. - 163 с. 

4. Кодекс законів про працю України з постатейними систематизованими 

матеріалами / Упорядник В. Вакуленко. – К.: Істина, 2010. – 800с. 

5. Прокопенко B. І. Трудове право України: Підручник. – X.:Консум, 2000. – 

480с. 

6. Трудове право України: Навч. посібник. / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., 

Козак З.Я. та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: ІН Юре, 2010. – 536с. 

7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. 

– 2-ге вид., стер. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2011. – 564с. 

8. Бойко М.Д. Трудове право України: Навч. посіб.: Курс лекцій. – К.: Олан, 

2012. – 335с. 

9. Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. 

пособие для высш. учеб. заведений. – Харьков: Консум, 2010. – 140с. 

10. Гирич О.Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студентів юридичних вузів 

та факультетів. – К.: Вілбор, 2010 – 208с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВІРНЕ ПРАВО 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1.Мета викладання навчальної дисципліни – надання системи знань з 

теорії держави та права та провідних галузей права; формування навичок 

застосування правових норм чинного законодавства. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в 

Україні; 

суб’єктів основних галузей права України; 

практики застосування законодавства України. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні відносини 

в Україні; 

уміння захистити свої громадянські права і свободи. 

 

формування суджень: 

здатність характеризувати норми права; 

здатність тлумачити чинне законодавство України; 

здатність орієнтуватися в системі законодавства України. 

 

3. Дисципліна за вибором студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

 

 

 

 

 



7. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

 

 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліни вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

2-й 2-й 

Лекції: 

30 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год. 2 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

45 год. 82 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Шульженко І.В., к.ю.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Держава та право. 

 

Тема 1. Поняття та структура суспільства та держави. 

1.1. Поняття та структура суспільства та  держави. 

1.2. Класифікація держав (Форма держави). 

 

Тема 2. Поняття та джерела права. 

2.1. Поняття, ознаки, функції та джерела права. 

2.2. Право й інші соціальні норми. 

2.3. Форми (джерела) права. 

 

Тема 3. Правовідносини 

3.1. Правовідносини, їх елементи. 

3.2. Правосуб’єктність. 



 

Змістовий модуль 2. Основи основних галузей права України. 

 

Тема 4. Конституційне право. 

4.1. Поняття, предмет, метод конституційного права. 

4.2. Джерела конституційного права України. 

4.3. Принципи конституційного права України. 

4.4. Громадянські та політичні права. 

 

Тема 5. Трудове право. 

5.1. Поняття, предмет, методи трудового права. 

5.2. Трудовий договір: поняття, сторони. 

5.3. Строки трудового договору, контракт. 

5.4. Випробування при прийнятті на роботу. 

5.5. Переведення на іншу роботу. 

 

Тема 6. Господарське право. 

6.1. Поняття, предмет та система господарського права України. 

6.2. Господарські правовідносини. Методи господарського права. 

6.3. Суб’єкти господарського права. 

 

Тема 7. Цивільне право. 

7.1. Поняття, принципи та  джерела цивільного.  

7.2. Суб’єкти цивільного права 

7.3. Цивільно-правові відносини  

 

Тема 8. Кримінальне право. 

8.1. Поняття, задачі кримінального права.  

8.2. Дія Кримінального Кодексу в просторі, у часі і по колу осіб. 

8.3. Злочин, його ознаки. 

 

10. Рекомендована література  

 

1. Правознавство [Текст] : навч. Посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. 

Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, І.В. Ширкова] ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. економіки і торгівлі ім. М. 

Туган-Барановського, Каф. прав. І загальнонаук. дисц. – Донецьк: 

[ДонНУЕТ], 2011. – 703 с. 

2. Правознавство. Практикум [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. 

Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, Г.С. Пілігрім, І.В. Ширкова, 

М.М. Гриник] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. 

ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. і загально 

наук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2012. – 325 с. 

3. Правознавство: Навч. посібник / За ред. Т.В.Варфоломєєвої, В. П. 

Пастухова. – К.: Знання-Прес, 2010. – 436 с. 



4. Основи правознавства / За ред І.Б.Усенка. – К.: Ірпень: ВТФ “Перун”, 

2010. – 432 с. 

5. Правознавство: Навч. посібник / Авт. кол. Мельник П.В., Самілик 

Г.М., Савченко Л.А. та ін. – К.: “МП Леся”, 2011. – 309 с. 

6. Юридический словарь И.Дахно: Словарь законодат. и норматив. 

терминов. – К.: А.С.К., 2011. – 1056 с. 

7. Адміністративне право України: Підручник для юрид. Вузів і фак./ 

Ю.П.Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Паращук та ін.; За ред. Ю.П.Битяка – 

Харків: Право, 2011. – 528 с. 

8. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть), 

Учебное пособие. – Харьков; «Одиссей», 2010. – 288 с. 

9. Основи правознавства України: Навчальний посібник. Видання 

четверте, доповнене та перероблене / Ківалов С.В., Музиченко П.П., 

Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф. – Х.:  «Одисей», 2011.- 368 с. 

10. Правознавство: Підручник / Авт.кол.: Демський С.Е., Ковальський 

В.С., Колодій А.М. та інші; За ред.В.В. Копейчикова. – 7-е вид. – К.: 

Юрінком Інтер, 2011. – 736 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо застосування норм 

господарського права. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути магістр: 

 

знання і розуміння: 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

господарської діяльності; 

суб’єктів господарського права України; 

практики застосування господарського законодавства України. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні відносини 

в галузі господарської діяльності; 

уміння легалізуватися у якості суб’єкта господарського права України. 

 

формування суджень: 

здатність характеризувати сутність підприємницької діяльності; 

здатність тлумачити чинне господарське законодавство; 

здатність орієнтуватися в системі господарського законодавства. 

 

3. Дисципліна за вибором студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

виконання індивідуального завдання (100 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

 

 

 

 

 



 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

 Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика 

 навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

4-й 3-й 

Лекції: 

30 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

60 год. 108 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 4 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Шульженко І.В.. к.ю.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Поняття господарського права, його предмет, метод та 

суб’єкти. 

 

Тема 1. Господарське право як галузь права та його роль у системі права 

України. 

1.1. Поняття, предмет та система господарського права України. 

1.2. Господарське право та державне управління економікою. 

1.3. Господарські правовідносини. Методи господарського права. 

1.4. Господарське законодавство – інститут господарського права. 

 

Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності. 

2.1. Господарська діяльність, як основа підприємництва. 

2.2. Види господарської діяльності. 

2.3. Поняття та ознаки підприємництва. 

2.4. Суб’єкти підприємницької діяльності. 



 

Тема 3. Правове становище підприємств. 

3.1. Поняття і види підприємства як організаційної форми господарювання.  

3.2. Класифікація підприємств. 

3.3. Організаційна структура та управління підприємством. 

3.4. Об’єднання підприємств.  

3.5. Припинення діяльності підприємства. 

 

Тема 4. Правовий статус господарських товариств.  

4.1. Поняття господарського товариства.  

4.2. Види господарських товариств. 

4.3. Управління господарським товариством.  

4.4. Припинення діяльності господарського товариства. 

 

Тема 5. Правове становище некомерційних суб’єктів господарювання. 

5.1. Поняття та головні ознаки некомерційної господарської діяльності. 

5.2. Організаційно-правові форми здійснення некомерційної господарської 

діяльності. 

5.3. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання господарської діяльності. 

 

Тема 6. Правове регулювання відносин власності в Україні. 

6.1. Поняття права власності та його значення у господарській діяльності. 

6.2. Форми права власності. 

6.3. Види права власності. 

6.4. Способи набуття і припинення права власності. 

6.5. Момент виникнення права власності. 

 

Тема 7. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова 

відповідальність. 

7.1. Поняття, зміст та класифікація господарських зобов’язань. Підстави 

виникнення та припинення господарського зобов’язання.  

7.2. Поняття і зміст договірних відносин у господарській діяльності Види 

господарських договорів. 

7.3. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності. 

7.4. Функції відповідальності. 

7.5. Види господарсько-правової відповідальності. 

 

Тема 8. Правове регулювання банкрутства. 

8.1. Поняття та ознаки банкрутства. 

8.2. Суб’єкти у відносинах банкрутства. 

8.3. Провадження у справах про банкрутство. 

8.4. Мирова угода у справах про банкрутство. 

 



Тема 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання. 

9.1. Правові гарантії захисту прав суб’єктів господарювання та органи їх 

забезпечення. 

9.2. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ. 

9.3. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. 

9.4. Досудове врегулювання господарських спорів. 

9.5. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами. 

9.6. Розгляд господарських спорів третейськими судами. 

 

Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України. 

10.1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень 

законодавства про економічну конкуренцію. 

10.2. Правове становище Антимонопольного комітету. 

10.3. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання. 

10.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

10.5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції. 

 

Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

11.1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство 

про зовнішньоекономічну діяльність. 

11.2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

11.3. Види зовнішньоекономічної діяльності. 

11.4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

11.5. Компетенція органів державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

11.6. Правове становище торгово-промислових палат. 

11.7. Міжнародні правила ІНКОТЕРМС, що використовуються в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Тема 12. Правові основи банківської діяльності та кредитно-

розрахункових відносин. 

12.1. Правове регулювання банківської діяльності в Україні. 

12.2. Порядок створення банків. 

12.3. Порядок відкриття рахунків у банках. 

12.4. Правове регулювання розрахункових відносин. 

12.5. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу. 

12.6. Поняття та види кредиту. Кредитний договір. 

 

Тема 13. Правові основи біржової діяльності в Україні. 

13.1. Поняття, ознаки та види бірж. 

13.2. Функції, права та обов’язки біржі. 

13.3. Види біржових угод і порядок їх укладання. 



13.4. Правила біржової торгівлі. 

13.5. Правовий статус фондової біржі. 

 

Тема 14. Правові основи безпеки господарської діяльності. 

14.1. Конституційні основи правопорядку сфері господарювання та захисту 

комерційної таємниці. 

14.2. Державні гарантії права на інформацію. 

14.3. Комерційна таємниця (інформація) як об’єкт правової охорони. 

14.4. Неправомірне збирання інформації, розголошення та використання 

комерційної таємниці. 

14.5. Юридична відповідальність за порушення комерційної таємниці 

(інформації). 

 

Тема 15. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав 

споживачів. 

15.1. Законодавство про захист прав споживачів. 

15.2. Права споживачів та їх захист. 

15.3. Контроль у сфері захисту прав споживачів. 

15.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав 

споживачів. 

 

10. Рекомендована література  

 

1. Господарське право України: Підручн. для студ. вищ. навч. зал. / М.К. 

Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2010. – 

424с. – Бібліогр.: с. 417-419.  

2. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2011. – 264 с. 

3. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник / Под 

общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. – Харьков: Эспада, 2011. – 552 с. 

4. Правознавство [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. Шульженко, 

О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, І.В. Ширкова] ; М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського, Каф. прав. і загально наук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 

2011. – 703 с. 

5. Правознавство. Практикум [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. 

Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, Г.С. Пілігрім, І.В. Ширкова, 

М.М. Гриник] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. 

ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. і загально 

наук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2012. – 325 с. 

6. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. К.-2010. 

7. 3агородній А., Громяк Л. Фактори, що визначають розвиток малого бізнесу 

в Україні. //Економіка України-2010-№5. 

8. Корсекін В. та інш. Мале підприємництво: проблеми і перспективи 

//Економіка України-2011-№ 10. 



9. Основи банківської справи. Під редакцією Мороза А.Н. К.: Лір.-2010.-

С.119.  

10. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативні коментарі. 

Київ .-2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

системи знань про особливості міжнародних відносин, визначення 

теоретичних та практичних положень міжнародних відносин і їх правової 

бази, а також виявлення їх ролі в розвитку світової і національної економік. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності міжнародних відносин та їх середовища; 

форм міжнародних відносин; 

основних суб’єктів міжнародних відносин; 

основ міжнародного права, як регулятора міжнародних відносин; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння визначати сучасні особливості міжнародної економічної 

політики; 

уміння проводити аналіз форм міжнародних політичних відносин; 

 

формування суджень: 

здатність аналізувати особливості формування, розвитку і сучасного 

існування міжнародних відносин; 

здатність аналізувати форми міжнародних політичних відносин.  

 

3. Дисципліна за вибором студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська, англійська 

 

 

 

 



 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 

 
Найменування 

показників 

 

 

Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліни вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація 

 «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

4-й 3-й 

Лекції: 

30 год. 6 год. 

Індивідуальне  

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

60 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 4 
Вид контролю: 

залік 

 

8.Викладач 

Горіна Г.О., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Теорія та історія розвитку міжнародних відносин. 

 

Тема 1. Сутність і особливості міжнародних відносин. 
1.1 Поняття міжнародних відносин. 

1.2 Характерні риси міжнародних відносин. 

1.3 Закономірності формування і розвитку міжнародних відносин. 

 

Тема 2. Теорії міжнародних відносин. 

2.1 Класичні теорії міжнародних відносин. 

2.2 Сучасні теорії міжнародних відносин. 

2.3 Теорії міжнародного середовища. 

 

Тема 3. Суб’єкти міжнародних відносин. 
3.1 Сутність і зміст поняття «учасник міжнародних відносин». 



3.2Типологія та функціональні особливості суб’єктів міжнародних відносин. 

3.3 Цілі, інтереси і засоби учасників міжнародних відносин. 

 

Тема 4. Система міжнародних відносин. 

4.1 Рівні міжнародних відносин. 

4.2 Теоретичні моделі міжнародних систем. 

4.3 Сучасна еволюція системи міжнародних відносин. 

 

Тема 5. Структурні особливості міжнародних відносин. 

5.1 Зовнішньополітичні відносини. 

5.2 Міжнародні економічні відносини. 

5.3 Міжнародні відносини у сфері культури та інформації. 

 

Змістовий модуль 2 Правова база міжнародних відносин. 

 

Тема 6. Поняття і особливості міжнародного права. 

6.1 Сутність, історичні форми та функції міжнародного права. 

6.2 Норми, джерела і принципи  міжнародного права. 

6.3 Суб’єкти міжнародного права. 

 

Тема 7. Право зовнішніх державних відносин 

7.1 Сутність зовнішніх відносин. 

7.2 Дипломатичні відносини та дипломатичні представництва. 

7.3 Консульські відносини і консульські представництва. 

7.4 Зовнішні відносини через спеціальні місії і за участю міжнародних 

організацій. 

 

Тема 8. Право міжнародних організацій 

8.1 Сутність, історія виникнення і ознаки міжнародних організацій. 

8.2 Правосуб'єктність міжнародних організацій. 

8.3 Фактори еволюції інститутів регулювання міжнародних відносин. 

 

Тема 9. Міжнародні конфлікти та їх врегулювання 

9.1 Поняття та види міжнародного конфлікту. 

9.2 Засоби вирішення міжнародних конфліктів. 

9.3 Розв’язання конфліктів в міжнародних організаціях. 

 

Тема 10. Право міжнародних економічних відносин та міжнародне 

співробітництво 

10.1 Поняття, джерела та принципи міжнародного економічного права. 

10.2.Система міжнародних економічних організацій. 

10.3 Міжнародне співробітництво: сутність, види. 

 

 

 



10. Рекомендована література 

 

1. Мальський М.3., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин [Текст] : 

Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М.З. Мальский, М.М. Мацях. – К.: 

Знання, 2007. – 461 с. 

2. Прояюк Н. В. Сучасне міжнародне право [Текст] : Навч. посіб. – 2-ге вид., 

змін, та доп. / Н.В. Прояюк. – К.: КНТ, 2010. – 280 с. 

3. Семенов А.А., Маловичко А.С. Міжнародні відносини :  Методичні 

рекомендації з вивчення дисципліни, ДонНУЕТ, 2012 р. – 39 с. 

4. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин [Текст] : Підручник / М.А. 

Шепєлєв.  – К.: Вища школа, 2004 – 622 с. 

5. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин [Текст] : Навч. посіб. – 3-

тє вид., доп. і випр. / В.Ф. Цималістий. – Львів: Новий світ – 2000. – 2009. 

– 360 с. 

6. Цыганков П.А. Международные отношения [Текст] : Учебное пособое / 

П.А. Цыганков. – М.: Новая школа, 1996. – 320 с. 

7. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та 

розвитку [Текст] : Навч. посіб. / В. М. Геєць ; НАН України / Ін-т екон. та 

прогнозув. – К. : НАН України, 2009. – 864 с. 

8. Дещинський Л.Є., Панюк А.В. Міжнародні відносини України: історія і 

сучасність [Текст] : Навч. посібник, Ч.І. / Л.Є. Дещинський, А.В. Панюк. – 

Львів: «Бескид Біт», 2002. – 224 с. 

9. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Ф.М. Кирилюк. – К. : ЦУЛ, 2009. – 564 с. 

10. Міжнародне право [Текст] : Навч. посібник / За ред. М. В. Буроменського 

– К.: Юрінком Інтер, 2006. – 336 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЕТИКА СЛУЖБОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – забезпечити набуття 

студентами глибоких теоретичних знань і практичних навичок службового 

спілкування за етичними нормами сучасного суспільства, а також 

формування у майбутніх фахівців уявлення про етичне мислення у сфері 

бізнесу. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних понять, принципів і норм етики та етикету службового 

спілкування; 

закономірностей розвитку понять, термінів та правил етики та етикету 

в різні історичні епохи; 

національних традицій мовної поведінки; 

 етики службового спілкування з аудиторією; 

індивідуального діалогового спілкування; 

етики невербального спілкування; 

етики та етикету у комерційній діяльності; 

етики комерційних переговорів;  

особливостей етики ділового спілкування в міжнародних відносинах;  

іміджу сучасної ділової людини;  

 

застосування знань і розумінь: 

вміти організувати і провести службові наради та засідання; 

вміти організувати і провести індивідуальне діалогове спілкування; 

вміти організувати і провести службове спілкування телефоном; 

вміти організувати і провести службове спілкування з аудиторією; 

вміти спланувати, організувати і провести комерційні переговори; 

вміти правильно обрати стратегію і тактику ділового спілкування; 

вміти правильно застосовувати методи та прийоми мовно-

психологічного впливу на аудиторію; 

вміти вправно користуватися засобами виразного мовлення та 

невербальними засобами комунікації. 

 

формування суджень: 

здатність визначати мету і завдання службового спілкування; 

здатність сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо 

вдосконалення культури мовної поведінки; 



здатність розпізнавати словесні маніпуляції та обирати прийоми 

протидії їм;  

здатність оцінювати доречність і ефективність прийомів словесної 

суперечки; 

здатність оцінювати рівень власної лінгвістичної компетенції та 

визначати шляхи її вдосконалення; 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
другий цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання; 

підсумкове – ПМК.  

 

6. Мова викладання: 
Українська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 Галузь знань : 

07 «Управління та 

адмініструванн» 

Дисципліна вільного вибору 

студента 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 
Модулів – 1 Спеціальність: 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 
 

Семестр: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 
Лекції:   

15  год. 8 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. 4 
Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

 45 год. 78 
Індивідуальні заняття: 

- - 
Вид контролю: 

залік 



студента – 3 

 

8. Викладач 

Мацнєва Є.А., асистент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Історико-теоретичні засади та методологія етики 

спілкування. 

 

Тема 1. Етика спілкування як предмет дослідження психолінгвістики.  

1.1. Етика і мораль.  
1.2. Етика ділового спілкування традиційного суспільства.  

1.3. Етика ділового спілкування в ученні Конфуція.  

1.4. Особливості етики ділового спілкування в західноєвропейській 

культурній традиції.  

1.5. Протестантськая етика і дух капіталізму.  

1.6. Загальні етичні принципи і характер сучасного ділового спілкування.  

 

Тема 2. Комунікативна діяльність та етика ділового спілкування.  
2.1. Поняття «комунікація» і «спілкування».  

2.2. Службовий етикет як сукупність правил поведінки людини.  

2.3. Норми професійних ділових відносин.  

2.4. Усна і писемна форми офіційно-ділового стилю.  

2.5. Види комунікативних актів. Правила ділового листування. 

 

Тема 3. Менеджер як ключова фігура виробництва.  
3.1. Вимоги до професійної відповідності сучасного керівника.  

3.2. Ділова кар´єра керівника.  

3.3. Стилі управлінської діяльності.  

3.4. Ефективність використання робочого часу. 

 

Тема 4. Імідж ділової людини.  
4.1. Характерні риси іміджу сучасного бізнесмена.  

4.2. Напрями вдосконалення іміджу національного виробника.  

4.3. Значення зовнішнього вигляду. 

 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти службового спілкування та 

фактории впливу. 

 

Тема 5. Спілкування як інструмент професійної діяльності.  
5.1. Фактории впливу.  

5.2. Культура вербального професійного спілкування.  

5.3. Техніка мовлення. Основи ораторського мистецтва. 



 

Тема 6. Невербальні засоби спілкування як вияв етичної культури 

особистості. 
6.1. Системами невербальних засобів спілкування: оптико-кінетична 

(кінесика); паралінгвістична система; екстралінгвістична система; 

проксеміка; контакт очей. 

 

Тема 7. Мовленнєвий етикет.  
7.1. Етикет службової телефонної розмови. 

 

Тема 8. Переговори. Основи стратегії переговорів.  
7.1. Підготовка до переговорів.  

7.2. Тактика і принципи переговорів.  

7.3. Рекомендації як правильно провести переговори. 

 

10. Рекомендована література: 
 

1. Яхно Т.П., Конфліктологія та теорія переговорів. Навчальний посібник/ 

Я.П. Яхно, І.О. Куревіна, ‒ К.: Центр учбової літератури, 2012. ‒ 168 с. 

2. Етика ділового спілкування  навч. посіб. / Воронкова В. Г., Беліченко 

А. Г., Мельник В. В., Ажажа М. А. – Л. : Магнолія, 2009. – 312 с. 

3. Петрунін Ю.Ю., Борисов В.К. Етика бізнесу – М.: 2009. – 280с.  

4. Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності: 

Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 

168с. 

5. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки 

бізнесмена: Навчальний посібник. К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 

232 с. 

6. Карнегі Д. Як виробляти в собі впевненість і впливати на людей, 

виступаючи прилюдно. – Х.: Промінь, 2007. – 560 с. 

7. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т. К. Чмут, Г.Л. Чайка, М.П. 

Лукашевич, І. Б. Осетинська. – 2-ге вид., стереотип. К.: МАУП, 2003. ‒ 208 с. 

8. Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та 

економічна ефективність. За ред.. Хоружого Г. Ф. – К.: УБС НБУ, 2009. – 255 

с. 

9. Психологія управління в бізнесі: Навч. посібник для підготовки 

бакалаврів всіх форм навчання / Е. Ф. Іпатов, К. М. Лемківський, В.В. 

Павловський. – Харьків – Київ, НМЦВО, 2003. – 320 с. 

10.  Палеха Ю. І. Іміджологія. – К.: Видавництво Європейського 

університету, 2005. – 323 с. 

 

 

 

 

 



ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА  ЕКОНОМІКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системних 

та реалістичних уявлень про закономірності економічної організації 

суспільства; ознайомлення з інституціональним підходом до аналізу 

економічних явищ; з’ясування інституційних основ економічної діяльності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

категоріального апарату і методології інституціональної економічної 

теорії; 

напрямів та етапів розвитку інституціональної економічної теорії;  

закономірностей формування, функціонування і розвитку економічних 

інститутів; 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти визначати закономірності впливу інститутів на поведінку 

основних економічних агентів сучасної економіки; 

вміти аналізувати інституціональні форми взаємодій економічних 

агентів; 

вміти окреслювати місце, завдання, можливості та перспективи 

інституційних змін в економіці України. 

 

формування суджень: 

здатність практичного застосування ключових аналітичних технік для 

оцінки стану інститутів і перспектив інституційних перетворень в суспільстві 

та економіці; 

здатність моделювати інституційну поведінку економічних агентів, 

аналізувати й оцінювати ефективність таких моделей; 

здатність визначати механізми забезпечення інституційних процесів і 

перетворень в суспільстві та економіці України. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 



 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

  Галузь знань,  

 спеціальність, 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

4-й 4-й 

Лекції: 

15 год. 2 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

 

Практичні, семінарські: 

30 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

45 год. 82 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 6 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Проданова Л.В., д.е.н., професор 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теорія інституціональної економіки 

 

Тема 1. Теорія інституціональної економіки: предмет і метод 

1.1. Вступ до інституціонального аналізу. Зародження інституціоналізму, 

його методологічні витоки. 

1.2. Сучасний стан інституціональної економіки. 

1.3. Предмет і метод інституціональної теорії. 

 

Тема 2. Інститути і норми 

2.1. Поняття інституту. 

2.2. Норми: ознаки, види, походження. 

2.3. Механізми забезпечення норм. Інституціональна система. 



 

Тема 3. Теорія ігор: дослідження інститутів 

3.1. Ігрова модель міжлюдських взаємодій: моделювання інституціональної 

поведінки. 

3.2. Моделі інституціональної поведінки. 

 

Тема 4. Власність як інститут. Права власності 

4.1. Власність: її характеристики і забезпечення прав.  

4.2. Система власності. Режими прав власності. 

4.3. Теорії виникнення і зміни прав власності. 

 

Тема 5. Трансакції і трансакційні витрати 

5.1. Трансакція як елемент інституціонального аналізу. 

5.2. Трансакційні витрати та їх різновиди. 

5.3. Вимірювання трансакційних витрат. Трансакційні витрати і економічна 

ефективність. 

 

Змістовий модуль 2. Теорія держави і політичних інститутів 

 

Тема 6. Теорія контрактів 

6.1. Контракти в інституціональній економіці. 

6.2. Укладання і реалізація контрактів. 

6.3. Опортунізм в контрактних відносинах та методи боротьби з ним. 

 

Тема 7. Домогосподарство 

7.1. Домогосподарство як економічна організація. Функції домогосподарства 

і його роль в економіці. 

7.2. Економічна поведінка домогосподарств. 

7.3. Еволюція домогосподарств. 

 

Тема 8. Теорія фірми 
8.1. Фірма і ринок – альтернативні інституціональні угоди. 

8.2. Фірма як організація. Контрактна природа фірми. Типи фірм. 

8.3. Організаційна структура фірми. 

 

Тема 9. Теорія держави і політичних інститутів 

9.1. Право і формування економічних традицій. Нелегальна (тіньова) 

економіка. 

9.2. Теорія суспільних благ. 

9.3. Теорія суспільного вибору. 

 

Тема 10. Теорія перехідного періоду та інституційної динаміки 

10.1. Еволюційно-інституційні основи теорії перехідного періоду. 

10.2. Інституціональна динаміка. 

 



10. Рекомендована література 

 

1. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен ; [под ред. В. В. 

Мотылева ; пер. с англ. С. Т. Сорокина]. – М. : Прогресс, 1984. – 348 с. 

2. Гелбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества / Дж. К. 

Гелбрейт ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1976. – 368 с.  

3. Институциональная экономика : [учеб пособ.] / [Под рук. академика Д. 

С. Львова]. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 318 с. 

4. Институциональная экономика: новая институциональная 

экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., проф. А.А.Аузана. – М.: 

ИНФРА-М, 2005. – 416 с. 

5. Інституціональна парадигма цивілізаційного розвитку : Монографія ; У 

4 кн. / За ред. А. Ткача. — Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. 

6. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз ; пер. с англ. Б. Пинскера. – М. : 

Дело ЛТД, 1993. – 192 с.  

7. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / 

Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Основи, 2000. – 198 с.  

8. Олейник А. Н. Институциональная экономика : [учеб. пособ.] / А. Н. 

Олейник. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 416 с. 

9. Степаненко С. В. Інституціональний аналіз економічних систем 

(проблеми методології) : монографія / С. В. Степаненко. – К. : КНЕУ, 2008. – 

312 с.  

10. Ткач А. А. Інституціональні основи ринкової інфраструктури : 

монографія / А. А. Ткач ; НАН. України. Об’єднаний ін-т економіки. – К., 

2005. – 295 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CАМОМЕНЕДЖМЕНТ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – оволодіння новітніми 

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 і працю 

підлеглих. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сучасних концепцій самоменеджменту; 

методики вибору кар’єри; 

теорій психологічних типів особистості; 

ділових профілів особистостей; 

методик саморозвитку менеджера; 

основних методик тайм-менеджменту; 

оцінки індивідуальної стресостійкості; 

соціальної технології самоуправління діловою кар’єрою. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння планувати та організовувати особисту діяльність; 

уміння організовувати робоче місце менеджера; 

уміння організовувати та проводити наради і збори; 

уміння готувати і проводити ділові зустрічі і переговори; 

уміння сформувати власний позитивний імідж; 

уміння розвивати власний психолого-фізіологічний потенціал; 

уміння розвивати власний інтелектуальний та творчий потенціал; 

уміння сформувати життєву позицію; 

уміння визначати професійні та особистісні цілі; 

уміння управляти власними емоціями; 

уміння сформувати індивідуальний стиль управління. 

 

формування суджень: 

здатність здійснювати ефективний управлінський вплив; 

здатність не втрачати самоконтролю в екстремальних ситуаціях; 

здатність оптимізувати умови та режими діяльності; 

здатність забезпечувати гнучкість управління в умовах динамічного 

розвитку середовища функціонування. 

 

3. Дисципліни вільного вибору студента. 



 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

 Галузь знань,   

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліни вільного вибору 

студента 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

3-й 4-й 

Лекції: 

26 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

68 год. 108 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента –5 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Кулінська А.В., к.держ.упр., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Підходи до самоменеджменту. Планування особистої 

діяльності менеджера 

 

 



Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту 

1.1.Особливості управлінської праці.  

1.2. Історія розвитку самоменеджменту. 

1.3.Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. 

1.4.Саморозвиток особистості менеджера.  

 

Тема 2. Планування особистої роботи менеджера 

2.1.Розподіл та кооперація управлінської праці. 

2.2.Розпорядча діяльність менеджера. 

2.3.Планування роботи менеджера. 

2.4.Вибір пріоритетності справ менеджера.  

2.5.Делегування повноважень в діяльності менеджера. 

2.6.Нормування управлінської праці. 

2.7.Техніка прийому відвідувачів. Телефонні розмови. 

2.8.Технологія проведення нарад та зборів.  

2.9.Виступи і презентації в діяльності менеджера. 

2.10.Технологія проведення переговорів. 

 

Змістовий модуль 2. Наукова організація управлінської праці 

 

Тема 3. Організовування діяльності менеджера 

3.1.Функціональний аналіз діяльності менеджера.  

3.2.Наукова організація управлінської праці.   

3.3.Організація робочого місця менеджера. 

3.4.Раціональна обробка текстових матеріалів. 

 

Тема 4. Самомотивування та самоконтроль менеджера 

4.1.Самомотивування менеджера.  

4.2.Управління конфліктами у діяльності менеджера. 

 

Тема 5. Формування якостей  ефективного менеджера 

5.1.Вимоги, які пред’являються до сучасного менеджера.   

5.2.Управлінські ролі менеджера. 

5.2.Психологічні особливості стилів управління. Лідерство. 

 

Тема 6. Розвиток менеджерського потенціалу 

6.1.Напрями розвитку менеджерського потенціалу.  

6.2.Творчий потенціал менеджера. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Балабанова  Л.В. Організація  праці  менеджера : навч.  посіб. / Л.В. 

Балабанова, О.В. Сардак. - К.:  Професіонал, 2007. - 407 с. 

2.  Довгань Л.Є. Праця керівника, або практичний менеджмент : навч. 

посіб. /  Л.Є. Довгань.- К. : Ексоб, 2008. - 384 с. 



3.  Лукашевич Н.П. Теория и практика самоменеджмента : учеб. пособие / 

Н.П. Лукашевич. –  2-е изд., испр. - Киев : МАУП, 2008. - 360с. 

4. Хміль Ф.І. Ділове спілкування : навч. посіб. / Ф.І. Хміль - К. : 

Академвидав, 2008. - 280 с. 

5.Адизес  И.К.  Идеальньїй  руководитель: почему  им  нельзя стать и что из 

зтого следует / И.К. Адизес ; пер. с англ. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 

262 с. 

6. Аширов Д.А. Организационное поведение: учебник / Д.А. Аширов. – М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 

7. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. 

Армстронг; пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 

2004.  

8. Бишоф А. Самоменеджмент / А. Бишоф,  К. Бишоф.  -  М. : ОМЕГА-Л,  

2006. - 127 с. 

9. Бухалков М.И. Управление персоналом : развитие трудового потенциала : 

учеб. пособ. / М.И. Бухалков. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 192 с. – (Высшее 

образование).  

10. Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика: учебник/ В.Р. 

Веснин. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 688 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни –  формування у 

майбутніх управлінських працівників умінь щодо: наукової організації праці, 

здійснення ділових контактів в своїй діяльності, забезпечення дієвого 

командного керівництва. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сучасних напрямів наукової організації праці; 

планування роботи управлінського персоналу; 

діагностики робочого часу управлінських працівників; 

аналізу рівня організації праці управлінського персоналу; 

технології ділових контактів в діяльності управлінського персоналу; 

здійснення дієвого командного керівництва; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати сучасні напрямки наукової організації праці; 

уміння планувати роботу управлінського персоналу; 

уміння проводити діагностику робочого часу управлінських працівників; 

уміння проводити аналіз рівня організації праці управлінського 

персоналу; 

уміння впроваджувати технології ділових контактів в діяльності 

управлінського персоналу; 

здійснювати дієве командне керівництво; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та напрями сучасних аспектів наукової організації 

праці; 

здатність визначити та надавати характеристику планування роботи 

управлінського персоналу;  

здатність обґрунтувати та здійснювати діагностику робочого часу 

управлінських працівників.  

здатність здійснювати аналіз рівня організації праці управлінського 

персоналу; 

здатність здійснювати технології ділових контактів в діяльності 

управлінського персоналу; 

здатність здійснювати дієве командне керівництво. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента . 

 



4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

виконання індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

 Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика 

 навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів – 2 Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів – 4 

3-й 4-й 

Лекції: 

26 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

68 год. 108 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 8 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8.Викладач 

Скринько Н.В. , к.е.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Наукова організація праці управлінського 

персоналу. 

 

Тема 1. Напрямки наукової організації праці управлінського персоналу. 

1.1. Вимоги до організації оплати і стимулювання праці у підприємстві. 



1.2.Внутрішні форми розподілу праці.  

1.3.Нормування управлінської праці: сутність, вимоги, значення.  

1.4.Вимоги до організації робочих місць управлінського персоналу.  

1.5.Технічне забезпечення управлінської праці.  

1.6.Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності 

управлінського персоналу. 

 

Тема 2. Планування роботи управлінського персоналу. 

2.1. Особливості планування праці управлінського персоналу.  

2.2.Процес планування особистої роботи управлінського персоналу.  

2.3.Вибір пріоритетних справ в діяльності управлінського персоналу  

 

Змістовий модуль 2. Діагностика робочого часу управлінського 

персоналу. 

 

Тема 3. Діагностика робочого часу управлінського персоналу. 

3.1. Облік та аналіз робочого часу управлінського персоналу.  

3.2.Аналіз використання робочого часу в діяльності управлінського 

персоналу.  

 

Тема 4. Аналіз рівня організації праці управлінського персоналу 

4.1.Критерії оцінки рівня організації праці управлінського персоналу.  

4.2.Методи оцінки організації праці управлінського персоналу. 

 

Змістовий модуль 3. Ділові контакти в діяльності управлінського 

персоналу. Командне керівництво. 

 

Тема 5. Ділові контакти в діяльності управлінського персоналу 

6.1. Особливості ділових контактів в діяльності управлінського персоналу.  

6.2.Повсякденне оперативне спілкування з підлеглими, колегами і вищим 

керівництвом.  

6.3.Вимоги до культури спілкування управлінського персоналу. 

 

 Тема 6. Командне керівництво. 

7.1. Система керівництва командою.  

7.2.Організація роботи команди над встановленими завданнями.  

7.3.Форми і методи командної роботи.  

7.4.Діагностика командної роботи і напрямки підвищення її ефективності.  

 

 

10. Рекомендована література   

 

1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера. 

Підручник.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. 



2. Васильева И.Н., Желнинский Г.С. Организация делопрооизводства и 

персональный менеджмент. – М.: Вузовский учебник, 2004. 

3. Веснин В.Р. Технология работы с персоналом и деловыми партнерами. 

-М.:ТД Элит-2000, 2003.  

4. Довгань Л.Є. Праця керівника, або Практичний менеджмент.- К.: 

“Ексоб”, 2002. 

5. Дубрин Э. Что значит быть хорошим начальником.-М.: ООО 

“Издательство АСТ”: ООО “Издательство Астрель”, 2003. 

6. Комаров А.Г. и др. Современный менеджмент: теория и практика.- 

СПб.: Питер, 2004. 

7. Пятенко С.В. 9 основ менеджмента - СПб.: Питер, 2004. 

8. Резник С.Д. и др. Персональный менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2004.  

9. Конституція України (Основний Закон) // Голос України – 1996. 

10. Про інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 

1992.-№48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1.Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок принципів і методів управління 

логістичними процесами в рамках складської мережі та складського 

господарства, як частини логістичної інфраструктури компанії. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

склад, типи та взаємозв’язок об’єктів логістичної інфраструктури; 

процеси, що протікають в рамках логістичної інфраструктури; 

сучасні інформаційні технології та обладнання, яке застосовується для 

оптимізації функціонування логістичної інфраструктури; 

цілі, задачі та критерії для побудови ефективної логістичної 

інфраструктури; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння оптимізувати склад об’єктів логістичної інфраструктури; 

уміння визначати ефективність функціонування об’єктів логістичної 

інфраструктури; 

уміння розробляти моделі функціонування складської мережі компанії; 

уміння застосовувати відповідні інструменти розрахунку параметрів 

функціонування об’єктів логістичної інфраструктури; 

уміння обґрунтовувати стратегічні рішення з формування та 

оптимізації логістичної інфраструктури; 

уміння проводить комплексний аналіз стану та перспектив розвитку 

логістичної інфраструктури; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та можливі напрями розвитку логістичної 

інфраструктури; 

здатність визначити та надавати характеристику механізмів впливу 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості 

логістичної інфраструктури;  

здатність обґрунтувати та визначити механізми ефективного 

управління логістичною інфраструктурою із застосуванням інструментів 

інформаційних технологій.  

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 



   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7.Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

    Галузь знань,  

 спеціальність, 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

2-й 3-й 

Модулів – 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів – 2 

4-й дод. 6-й 

Лекції: 

- - 

Індивідуальне  

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год. 12 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

45 год. 78 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 7,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 6 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Булгакова О.В., к.е.н., доцент 

  

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Логістична інфраструктура та інтегрований підхід до 

аналізу її функціонування. 

 

Тема 1. Теоретичні основи логістичної концепції управління 

інфраструктурою 

1.1. Сутність логістичної інфраструктури. 



1.2. Логістична інфраструктура у підвищенні ефективності підприємства 

1.3. Логістичний ланцюг підприємства «закупівля-виробництво-збут» 

1.4. Структура і аналіз потоків, які функціонують в рамках логістичної 

інфраструктури 

 

Тема 2. Принципи проектування і організація логістичної інфраструктури. 

2.1. Функціонування та взаємодія об’єктів логістичної інфраструктури. 

2.2. Транспортні коридори у формуванні логістичної інфраструктури. 

2.3. Задачі підвищення ефективності функціонування об’єктів логістичної 

інфраструктури 

2.4. Автоматизаційні процеси і операції в межах логістичної інфраструктури 

 

Тема 3. Територіальна організація логістичної інфраструктури складської 

мережі 

3.1. Сутність створення складської логістичної мережі 

3.2. Формування територіально розташованої логістичної структури складської 

мережі 

3.3. Показники ефективності логістичної інфраструктури складів 

3.4. Залежність транспортних витрат від кількості та якості складської мережі 

 

Тема 4. Підходи до вибору логістичних посередників 

4.1. Роль логістичних посередників у формуванні логістичної інфраструктури 

4.2. Алгоритм вибору логістичних посередників 

4.3. Експертні методи вибору логістичних посередників 

4.5. Вибір логістичних посередників з використанням багатокритеріальних 

оцінок. 

 

Змістовий модуль 2. Розвиток логістичної інфраструктури. 

 

Тема 5. Управління логістичним процесом на складі 

5.1. Сутність структури системи складування 

5.2. Алгоритм вибору оптимальної системи складування 

5.3. Інформаційні технології та технічні рішення в управлінні складським 

господарством 

5.4. Логістичні витрати та організація логістичного процесу на складі. 

5.5. модель процесу переробки грузопотока на складі. 

 

Тема 6. Стратегії розвитку логістичної інфраструктури. 

6.1. Корпоративні стратегії росту і конкурентоспроможності підприємства. 

6.2. Напрями оптимізації складського господарства. 

6.3. Оптимізація забезпечуючи процесів. 

6.4. Стратегічні ініціативи вдосконалення логістичної інфраструктури. 

 

Тема 7. Обґрунтування стратегічних рішень розвитку логістичної 

інфраструктури. 



7.1. Імітаційне моделювання як інструмент прийняття рішення оптимізації 

взаємодії об’єктів інфраструктури. 

7.2. Методи підтримання стабільного функціонування логістичної 

інфраструктури. 

7.3. Параметри ефективності і рівня сервісу взаємодії об’єктів інфраструктури 

різних рівнів. 

7.4. Інтеграція об’єктів логістичної інфраструктури на макроекономічному рівні 

 

 

10. Рекомендована література   

1. Григорьев М.Н., Долгов А.П., Уваров С.А.Логистика. Продвинутый 

курс: Учебник для магистров/ М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. – 3-

е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2011. – 734 с.  

2. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. 

Моисеева; Под общ. ред. проф., д.э.н. В.И. Сергеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 528 с. 

3. Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и 

магистров / В.И. Сергеев. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 479 с.  

4. Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие 

технологии менеджмента: Учеб. пособие / Б.А. Аникин, И.Л. Рудая. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 320 с.  

5. Дыбская В.В. Логистика складирования: Учебник / В.В. Дыбская. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 559 с.  

6. Канке А.А., Кошевая И.П. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. 

Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 

384 с. 

7. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. 

Будрина и др.; Под ред. В.И.Сергеева. – 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 634 с. 

8. Логистика и управление цепями поставок: учебник для 

академического бакалавриата/ под ред. В.В. Щербакова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. – 582 с. 

9. Управление запасами в цепях поставок: Учебник / А.Н. Стерлигова. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. – 430 с.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

системи знань і  цілісного уявлення про сутність комунікаційного 

менеджменту, як одного з  інноваційних видів управлінської діяльності по 

вивченню, проектуванню,  формуванню та розвитку комунікаційних систем 

(організації, проекту, особистості). 

  

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності, моделей та основні етапи КМ; 

стратегій, технологій і інструментів КМ; 

методик  оцінювання ефективності КМ; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та 

особистісних контактів; 

уміння залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні 

засоби та канали комунікації з клієнтами та діловими партнерами; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та основні проблеми комунікацій в організації; 

здатність визначити та надавати характеристику механізмів впливу 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан  управління 

комунікаціями організації;  

здатність обґрунтувати та визначити механізми ефективного 

управління зовнішньою та внутрішньою комунікацією організації.  

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська, англійська 

 



          7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

   Галузь знань,  

 спеціальність, 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів – 2 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів – 4 

5-й 5-й 

Лекції: 

26 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

98 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Кулінська А.В., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Сутність комунікацій. Предмет і задачі дисципліни. 

 

Тема 1. Моделі і етапи комунікації. 

1.1.Історія і етапи розвитку комунікацій. Класифікація комунікацій.  

1.2.Ступінь розбудови інформаційного  суспільства.  Основні    стратегічні 

цілі розвитку   інформаційного суспільства.  

1.3.Важливість маркетингових комунікацій в підприємстві.  

 

Тема 2. Управління комунікацією як функція організації. 

2.1. Комунікативний менеджмент, сутність та компоненти. 

2.2.Основні категорії теорії комунікацій. 

2.3.Базові елементи комунікаційного процесу 

 

Тема 3. Основні проблеми комунікацій в організації. 

3.1.Зміст бар’єрів ділової комунікації в організації. 



3.2.Причини бар’єрів комунікації. 

3.3.Способи вдосконалення комунікаційних процесів в організації. 

 

Тема 4. Типологічні моделі комунікативного менеджменту. 

4.1. Концепції пропаганди  

4.2. Ситуаційна модель керування комунікаціями 

 

Змістовий модуль 2. Стратегії, технології і інструменти управління 

внутрішньою та зовнішньою комунікацією підприємства. 

 

Тема 5. Стратегія комунікативного менеджменту. 

5.1.Стратегія комунікативного менеджменту: поняття, складові, цілі. 

5.2. Зовнішні та внутрішні чинники вибору типу комунікаційної стратегії. 

5.3.Комунікативний аудит. 

5.4. Вибір моделі стратегії комунікативного менеджменту. 

 

Тема 6. Технології і інструменти комунікативного менеджменту.  

6.1. Зв'язки з громадськістю (public relations).  

6.2. Зв'язки з акціонерами, інвесторами і партнерами (investor relations). 

6.3. Зв'язки із засобами масової інформації (media relations). 

 

Тема 7. Принципи організації ефективного комунікативного процесу на 

підприємстві. 

7.1. Принципи організації ефективного комунікаційного процесу з 

персоналом (формальна комунікація,послідовність і регулярність 

комунікацій, повідомлення як добрих, так і поганих новин).  

7.2. Персоніфікація і щирість комунікацій, їх особистий характер. 

Інноваційність та креативність у виборі комунікаційних рішень 

 

Тема 8. Упраління внутрішньою комунікацією організації. 

8.1.  Основні цілі формування системи внутрішніх комунікацій. 

8.2. Засоби управління внутрішньою комунікацією. 

8.3. Переваги та недоліки різних типів внутрішніх комунікацій 

8.4. Шляхи подолання організаційних комунікаційних бар’єрів 

 

Тема 9. Управління зовнішньою комунікацією. 

9.1. Цілі та задачі  управління зовнішньою комунікацією. 

9.2. Комунікаційні стратегії зовнішнього ринку. 

9.3. Структура суб’єктів зовнішньої комунікації. 

9.4. Розвиток комунальних зв'язків. 

9.5. Сучасні засоби комунікації. 

 

Тема 10. Ефективність комунікації 

10.1. Комунікаційний бюджет 

10.2.Ефективність і її аспекти. 



10.3.Методи оцінювання ефективності комунікацій..  

 

10. Рекомендована література   

 

1. Жигайло Н.І.. Комунікативний менеджмент : навчальний 

посібник для студ. вузів / Н. І. Жигайло . – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. 

Франка, 2012 . – 367 с.  

2. Коноваленко, М. Ю. Теорія комунікації / В. А. Коноваленко, М. 

Ю. Коноваленко. - М : Юрайт, 2012. -415 с. 

3. Косенко Ю.В. К 71 Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. 

/ Ю.В. Косенко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 187 с. 

4. Перевознікова О.В. Комунікаційний менеджмент: навчально-

методичний посібник (електронне видання);ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 

2012. – 182 с. 

5. Холод О. М. Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний 

аналіз : навч. посіб. / О. М. Холод. — К. : КиМУ, 2010. — 391 с. 

6. Холод О. М. Комунікаційні технології [текст] підручник / О. М. 

Холод – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 2013 с. 

7. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник.- 3-ге вид., перероб. і 

доп.-  К.: Знання Прес, 2011.- 645 с. 

8. Балашов, А.П. Основы менеджмента: Учебное пособие / А.П. 

Балашов. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 288 c. 

9. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навч. посіб. / 

М.Д. Виноградський. - К. : Кондор, 2010. - 414 с. 

10. Гуменник, В. І. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб. / В. 

І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 503 с. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

студентів системи знань щодо наукових основ економічного аналізу, його 

методології, інформаційного забезпечення, надання навичок проведення 

економічного аналізу, координації діяльності підприємства у відповідності з 

отриманими результатами проведеного аналізу. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

прийомів й способів економічного аналізу; 

сутності основних показників оцінки фінансового стану підприємства, 

прибутку та рентабельності; 

сутності основних показників оцінки обсягу виробництва, продукції, 

робіт та послуг, використання трудових ресурсів та витрат на оплату праці, 

довгострокових активів, матеріальних ресурсів та ефективності їх 

використання, витрат на виробництво. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння проводити аналіз фінансового стану підприємства, прибутку та 

рентабельності; 

аналізувати обсяг виробництва, продукції, робіт та послуг,  

 

формування суджень: 

здатність використання трудових ресурсів та витрат на оплату праці, 

використання довгострокових активів, матеріальних ресурсів та ефективності 

їх використання, витрати на виробництво, робити висновки по результатам 

аналізу та формулювати пропозиції щодо покращення роботи підприємства. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 



7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

   Галузь знань,  

 спеціальність, 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів – 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів – 2 

5-й 5-й 

Лекції: 

26 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

98 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Слободянюк Н.О., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Предмет, об’єкт та задачі економічного аналізу.  

1.1 Предмет, зміст та задачі економічного аналізу господарської діяльності 

підприємства 

1.2  Види економічного аналізу 

 

Тема 2. Метод і методичні прийоми економічного аналізу.  
2.1 Традиційні методи 

2.2. Методи детермінованого факторного аналізу. 

 

Тема 3. Види аналізу та його інформаційне забезпечення. 
3.1 Інформаційні потоки 

3.2 Способи обробки економічної інформації АГД 

 

Змістовий модуль 2. Основи фінансового аналізу.  

 



Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємств.  

4.1 Цілі ті задачі комплексного аналізу фінансового стану 

4.2 Сутність комплексного планування та прогнозування фінансового стану 

4.3 Структура комплексного бізнес-плану 

 

Тема 5. Аналіз прибутку та рентабельності підприємств. 

5.1 Аналіз фінансових результатів 

5.2 Резерви збільшення прибутку 

5.3 Аналіз рентабельності 

  

Змістовий модель 3. Аналіз основних показників діяльності підприємств.  

 

Тема 6. Аналіз виробництва продукції, робіт та послуг.  

6.1 Аналіз динаміки і виконання плану виробництва продукції 

6.2 Визначення впливу факторів на зміну обсягу та вартість валової та 

товарної продукції 

6.3 Аналіз оновлення якості продукції і ефективності асортиментних програм 

 

Тема 7. Аналіз використання трудових ресурсів та витрат на оплату 

праці.  

7.1  Аналіз продуктивності праці 

7.2 Аналіз фонду заробітної плати 

 

Тема 8. Аналіз довгострокових активів підприємства. 

8.1 Забезпеченість  підприємства довгостроковими активами 

8.2 Аналіз ефективності використання довгострокових активів 

 

Тема 9. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання.  

9.1 Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами 

9.2 Аналіз використання матеріальних ресурсів 

9.3 Аналіз оборотності матеріальних оборотних засобів 

 

Тема 10. Аналіз витрат на виробництво, собівартість та реалізації 

продукції.  

10.1 Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції 

10.2 Аналіз собівартості 

10.3 Функціонально – вартісний аналіз витрат 

10.4 Особливості аналізу прямих, змінних та постійних витрат 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Економічний аналіз [ Текст ] : зб. наук. праць каф. екон. аналізу / Терноп. нац. 

економ. ун-т . ─ Т. : Економічна думка, 2007 -.126с. 

2. Бланк И.А.  Управление торговым предприятием. – М.: Ассоциация авторов и 



издателей. ТАНДЕМ. Издательство ЭКМОС, 1998. – 416 с. 

3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Экономический анализ: Ситуации, тесты, 

примеры, задачи, выбор оптимальних решений. – М.: Финансы и статистика, 

2001. – 656с. 

4. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум: 

Навч. посіб. Для студентів вузів. – Житомир: ФІТІ, 2000. – 406с. 

5. Бутинець Ф.Ф.  Бухгалтерський облік: роздуми вченого / Ф.Ф. Бутинець: 

Житомир. інж.-технол. Ін-т. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 100 с. 

6. Бутинець Ф.Ф. та ін.  Інформаційні системи бухгалтерського обліку: 

Підручник для студ-в вищих навч. Закладів спец-сті 7.050.106 «Облік і 

аудит»; 2-е вид., перераб. І доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с. 

7. Економічний аналіз (практикум) [Текст] : навч. посіб. / О. П. Антонюк [та ін.] 

; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій . ─ Львів : 

Магнолія 2006, 2010 . ─ 320 с. 

8. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. – М.: 

ИКЦ  “ДИС”, 1997. – 224 с. 

9. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері 

управління: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2002. – 224 с. 

10. Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу: Тези доповідей і 

виступів Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих 

учених. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2004 – 172 с. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ   

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

  
 

1. Метою викладання навчальної дисципліни є формулювання 

навичок  розроблення операційної стратегії, створення і використання галузевих 

операційних  підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.  
 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

методів раціональної організації, планування і контролю за 

функціонуванням операційних систем підприємства;   

формування операційної структури підприємства;   

створення операційної системи і підтримки належного режиму її 

поточного функціонування;   

менеджменту якості та управління продуктивністю операційної 

діяльності організації;   

особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних 

галузей; 

 

застосування знань і розумінь: 

   уміння розробляти операційну стратегію підприємства; 

 уміння обґрунтовувати рішення стосовно підтримки належного 

режиму поточного функціонування підприємства (практичних навичок 

розробки планів виробництва продукції, оптимізації потреби в матеріально-

технічних ресурсах, управління собівартістю продукції); 

 уміння здійснювати управління якістю, виробничими запасами, 

виробничою інфраструктурою та регулювання виробничої діяльності 

підприємства; 

 

формування суджень: 

здатність набути умінь щодо розробки операційної стратегії 

підприємства; 

здатність набути умінь щодо обґрунтування рішення стосовно 

створення операційної системи та підтримки належного режиму її 

функціонування; 

здатність забезпечити якість результатів операційної діяльності; 

здатність отримати знання щодо особливостей операційного 

менеджменту на підприємствах різних галузей. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 



перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування, тестування, розв’язання ситуаційних завдань і 

задач, публікація тез доповідей і статей, виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

  7. Опис навчальної дисципліни: 

 
Найменування 

показників 

 

 

  Галузь знань,  

  спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів – 2 Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Логістика» 

 

Семестр: 

Змістових  

модулів – 4 

6-й 6-й 

Лекції: 

30 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь:  

бакалавр 
Практичні, семінарські: 

15 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

75 год. 108 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 8 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Скринько Н.В., к.е.н., доцент 
 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи операційного менеджменту 

 

Тема 1. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати. 

1.1. Місце операційного менеджменту в системі менеджменту організацій.  



1.2. Взаємозв’язок операційного менеджменту з іншими функціональними 

видами менеджменту. 

1.3. Поняття операції та виробництва, їх взаємозв’язки та розбіжності. 

1.4. Принципи, функції та методи операційного менеджменту. 

 

Тема 2. Операційна стратегія. 

2.1. Сутність та етапи розробки операційних стратегій. 

2.2. Операційні пріоритети. 

2.3. Формування структури виробництва товару. 

2.4. Вплив життєвого циклу на операційну структуру. 

 

Тема 3. Операційні системи організації. 

3.1. Особливості та властивості операційних систем.  

3.2. Складові частини операційних систем.  

3.3. Виштовхуючи та витягуючи операційні системи.  

3.4. Системи виробничних та сервісних операцій.  

3.5. Одиничні (проектні) системи.  

3.6. Системи масового виробництва. 

 

Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати. 

4.1. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності.  

4.2. Товари і послуги як результат операційної діяльності підприємства.  

4.3. Принципи організації та складність операційних процесів.  

4.4. Типи операційних процесів та їх ознаки.  

4.5. Організація операційних процесів у просторі та часі. 
 

 

Змістовий модуль 2. Підходи до управління операційною діяльністю 

 

Тема 5. Управління проектуванням операційної системи. 

5.1. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи.  

5.2. Соціотехнічний підхід до розробки операцій.  

5.3. Відмінності у проектуванні продукції та послуги.  

5.4. Функція якості як можливість залучення споживача до операційного 

процесу.  

5.5. Проектування виробничних та обслуговуючих потоків: методи, засоби, 

інструментарій.  

5.6. Проектування робіт та нормування праці.  

 

Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи.  

6.1. Стратегічне, тактичне та операційне планування операцій.  

6.2. Функції, завдання і вимоги до операційного управління виробництвом. 

6.3. Контроль за виконанням робіт. 

6.4. Роль і завдання управління матеріальними ресурсами та запасами. 

6.5. Методи диспетчеризації запасів. 



6.6. Розподіл та кооперація праці. 

 

Тема 7. Управління проектами. 

7.1. Сутність проектного підходу до управління організацією.  

7.2. Поопераційний перелік робіт.  

7.3. Створення графіків за допомогою діаграм  Г. Гантта. 

7.4. Методи сітьового планування: переваги та недоліки.  

7.5. Програмне забезпечення управління проектами. 

 

Тема 8. Менеджмент якості та управління продуктивною операційною 

діяльністю. 

 8.1. Загальний менеджмент якості (TQM).  

 8.2. Показники якості та методи їх оцінки.  

 8.3. Нормативи якості товарів та послуг.  

 8.4. Планування в забезпеченні якості.  

 8.5. Комплексний підхід до питань продуктивності.  

 8.6. Показники результативності операційної системи. 

 8.7. Моделювання управління продуктивністю операційних систем.   

 

  10. Рекомендована література 

1. Балабанова Л.В. Управління реалізацією стратегій компанії: 

маркетинговий підхід: [монографія] / Л.В. Балабанова, І.С. Фоломкіна. – 

Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 402 с. 

2. Василенко В.О. Стратегічне управління підприємством: [навч. 

посіб.] / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – К.: Центр навчальної літератури, 

2012. – 400 с. 

3. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів торговельних 

підприємств: [монографія] / О.В. Виноградова. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 

183 с. 

4. Воронков Д.К. Розвиток підприємства: управління змінами та 

інновації: [монографія]  / Д.К. Воронков, Ю.С. Погорелов. – Харків: АдьА, 

2012. – 436 с. 

5. Гуияр Ф.Ж. Преобразование организации / Ф.Ж. Гуияр, Д.Н. Келли. 

– М.: Дело, 2013. – 348 с. 

6. Долгоруков A.M. Стратегическое искусство: целеполагание в 

бизнесе, разработка стратегий, воплощение / А.М. Долгоруков. – М.: 1С-

Паблишинг, 2014. – 367 с. 

7. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: 

[учебник] / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 319 с. 

8. Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент: [учебник] / Л.Г. Зайцев, 

М.И. Соколова. – М.: Экономистъ, 2012. – 416 с. 

9. Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент: [навч. посіб.] / В.Д. Нємцов, 

Л.Є. Довгань. – К.: ЕксОб, 2011. – 560 с. 

10. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: [навч. посіб.] / Г.В. 

Осовська, О.А. Осовський. – К.: Кондор, 2013. – 860 с. 



УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ ПОВЕДІНКОЮ 

 Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

комплексу теоретичних і практичних знань щодо оволодіння навичками 

управління поведінкою людей в процесі праці та їх удосконалення. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 
ефективної системи управління організаційної поведінки у підприємстві; 

складів системи організаційної поведінки; 

моделі організаційної поведінки; 

сутності та особливостей розвитку особистості; 

методи мотивації в системі організаційної поведінки; 

методи управління груповими процесами;  

управління комунікаціями в системі організаційної поведінки; 

сутності понять «влада», «вплив», «лідерство» та «організаційна 

культура»; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння розробляти психологічні анкети опиту; 

уміння формувати модель управлінської команди;  

уміння застосовувати методи психологічного впливу; 

уміння давати оцінку особистості; використовувати  сучасні моделі 

мотивації, приймати управлінські рішення;  

 

формування суджень: 

здатність розуміти визначення проблематики та змісту організаційної 

поведінки персоналу; 

здатність розуміти визначення місця та ролі людини в системі 

організаційної поведінки;  

здатність володіти методами організаційної роботи індивіда;  

здатність розуміти особливості мотивації поведінки працівника;  

здатність володіти навичками управління груповими процесами,  

здатність володіти вмінням управляти комунікаціями в організаціях;  

здатність розуміти  методи впливу, елементи лідерства та організаційну 

культури. 

 
3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 



5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей (60 балів). 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

 Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

6-й 6-й 

Лекції: 

30 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

75 год. 108 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 5 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Скринько Н.В., к.е.н, доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Система управління організаційної поведінкою 

 

Тема 1.  Предмет, зміст та завдання дисципліни “Управління 

організаційною поведінкою” 

1.1.  Організаційна поведінка як наукова дисципліна та прикладна наука. 

Складові частини прикладної поведінкової науки.   

1.2.  Фактори, що визначають організаційну поведінку. Мета аналізу 

організаційної поведінки. Об’єкти аналізу організаційної поведінки.  



1.3   Фактори, які впливають на формування загальної поведінки. Зв’язок курсу 

“Організаційна поведінка” з іншими дисциплінами. Внесок соціальних наук у 

дисципліну “Організаційна поведінка”. 

 

Тема 2. Людина в системі організаційної поведінки 

2.1. Система організаційної поведінки: склад, особливості. Завдання систем 

організаційної поведінки. Теоретична модель організаційної поведінки: єдність, 

види. 

2.2. Індивідуальний рівень моделі організаційної поведінки. Система 

цінностей. Індивідуальні цінності, які впливають на поведінку індивіда в 

організації. Поширене ставлення індивіда в організації. 

2.3. Характеристики особистості: темперамент, характер, спрямованість, 

соціальна структура. Базові позиції управління поведінкою людей в 

організації. 

2.4. Сучасні теорії розвитку особистості.  

 

Тема 3. Організація роботи працівників підприємства 

3.1 Цілі та напрямки організації роботи виконавця. 

Чинники, які впливають на вибір стратегічного проектування праці виконавців. 

3.2 Вплив стратегій проектування праці індивіда на організаційну поведінку.  

3.3 Основні елементи оцінки виконання роботи. 

 

Змістовий модуль 2. Організація роботи та мотивація в системі 

організаційної поведінки. Управління груповими процесами та 

комунікаціями у підприємстві 

 

Тема 4. Мотивація в системі організаційної поведінки 

4.1 Процес мотивації в системі організаційної поведінки. 

4.2Теорія біхевіоризму. Основні категорії біхевіоризму 

4.3 Вплив винагороди на задоволеність працею. Форми винагороди за виконання 

робіт у підприємстві. 

 

Тема 5. Управління груповими процесами у підприємстві 

5.1  Група. Умови формування груп в організації. Критерії формування груп. 

5.2 Групова динаміка. Принципи групового мислення. Процес групової роботи 

 

Тема 6.  Управління комунікаціями в системі організаційної поведінки. 

Влада, вплив, лідерство та організаційна культура 

6.1. Загальна модель процесу комунікації. Модель організаційної комунікації. 

6.2.Комунікативні бар’єри. Типи комунікативних бар’єрів та шляхи їх подолання. 

6.3 Порівняльна характеристика стилів управління. 

6.4 Організаційна культура. Оцінка національних та організаційних культур. 

 

 

 



10. Рекомендована література   

 

1.Оксинойд К.Э. Организационное поведение: учебник / К.Э. Оксинойд. – 

М.: КНОРУс, 2009. 

2.Литвинюк А.А.: Организационное поведение. - М.: Юрайт, 2012 

3.Макаров В.М.: Менеджмент. - СПб.: Питер, 2011 

4.Глухов В.В.: Менеджмент. - СПб.: Питер, 2010 

5.Захаров Н.Л.: Организационное поведение государственных   служащих. 

– М.: ИНФРА-М, 2010 

6.Згонник Л.В.: Организационное поведение. - М.: Дашков и К, 2010 

под ред. д-ра экон. наук, проф. А.М. Лялина: Теория менеджмента. – 

 СПб.: Питер, 2010 

7.Армстронг М.: Практика управления человеческими ресурсами. –  

СПб.: Питер, 2009 8. В.Г. Антонов и др. ; Под ред.: 

8.Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой:   Организационное поведение. - СПб.: 

Питер, 2009 

9.Глухов В.В.: Менеджмент. - СПб.: Питер, 2009 

10.Мін-во освіти і науки України, АПН України, Національний технічний 

ун-т "Харківський політехничний ін-т" ; За ред.: Л.Л. Товажнянського, О.Г. 

Романовського ; Рец.: В.І. Луговий, В.П. Андрущенко, В.В. Рибалка: 

Проблеми та перспективи формування наiональноi гуманiтарно-технiчноi 

елiти. - Харків: НТУ "ХПI", 2009 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
  

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування вмінь 

психологічного аналізу особистостей та між особистісних взаємин у групах, 

визначення засобів оптимального впливу на працівників для створення 

належного соціально-психологічного клімату в колективі. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння 

теоретичні основи психології управління, принципи, методи та функції 

психології управління; 

сутності та особливості лідерства;  

методів дослідження особистості;  

методів комунікаці; 

 

застосування знань і розумінь  

уміння визначати сутність основних понять і категорій психології 

управління; 

уміння застосовувати основи планування, здійснення мотивування та 

контролювання, організовувати взаємодії та повноваження; 

уміння приймати рішення у менеджменті; 

уміння організовувати психологічне забезпечення процесу управління, 

керівництва та лідерства, стилів управління; 

 

формування суджень: 

здатність розробляти психологічні анкети опиту; 

здатність формувати модель управлінської команди;  

здатність застосовувати методи психологічного впливу;  

здатність давати оцінку особистості;  

здатність приймати управлінські рішення;  

здатність роботи посильний внесок в гармонізацію людських відносин;  

здатність налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;  

здатність розробляти технології з прийняття та реалізації управлінських 

рішень;  

здатність структурувати завдання відповідно до чисельності та 

кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх 

виконання; з урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, 

розподіляти завдання;  

здатність здійснювати делегування;  

здатність визначати та оцінювати ефективність менеджменту. 

 



3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

 Галузь знань,   

  спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

3-й 4-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

6-й 7-й 

Лекції: 

15 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

75 год. 108 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 8 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Романуха О.М., к.і.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Психологічні закономірності розвитку груп 

 

 



Тема 1. Предмет, зміст та завдання курсу. 

1.1. Поняття «психологія управління» i «психологія менеджменту» 

1.2. Значення наукової психології для формування особистості керівника 

1.3. Навчальна дисципліна «психологія менеджменту» 

 

Тема 2. Психологія особистості. 

2.1. Психологічні “профілі” менеджерів. 

2.2. Основні психологічні вимоги до менеджера. 

 

Тема 3. Дослідження і оцінка особистості. 

3.1. Методи оцінки і самооцінки 

3.2. Якості і риси керівника що досягає успіху 

3.3. Причини неуспішного керівництва 

 

Тема 4. Психологія керівництва і лідерства. 

4.1. Типологія стилів керівництва 

4.2. Індивідуальні стилі керівництва 

4.3. Деякі принципи і прийоми керівництва, особливості стосунків 

4.4. Феномен керівництва 

4.5. Типи менеджерів в американській діловій культурі 

4.6. Психологічна спадщина номенклатури 

4.7. Типи керівників у практиці вітчизняних ділових стосунків 

4.8. Успіх керівництва. Залежність успіху від стилю керівництва 

4.9. Якості і риси керівника, що досягає успіху 

4.10. Причини неуспішного керівництва. 

 

Тема 5. Психологічні закономірності розвитку групи. 

5.1. Ознаки груп і їхні види. Причини виникнення груп. 

5.2. Особливості управління формальними і неформальними групами. 

5.3. Взаємодія людини і групи. Фактори, що впливають на функціонування 

груп. 

5.4. Розвиток груп. 

5.5. Психологічний клімат групи. 

 

Тема 6. Психологічні аспекти професіоналізації та управління кар’єрою в 

підприємстві. 

6.1. «Секрети» працевлаштування 

6.2. Резюме 

6.3. Інститут поручительства 

6.4. Техніка контакту з роботодавцем 

6.5. Прийом на роботу 

6.6. Визначення придатності до менеджерської діяльності 

6.7. Використання професіограм і психограм при доборі кадрів 

6.8. Психологічні аспекти поділу i кооперації праці. 

 



Змістовий модуль 2. Ефективне управління комунікаціями. 

 

Тема 7. Психологічні основи процесу прийняття рішень. 

7.1. Психологічні методи прийняття управлінських рішень. 

7.2. Стратегії вибору. 

7.3. Оцінка вірності рішення. 

 

Тема 8.  Ефективне управління комунікаціями. 

8.1. Загальні правила поведінки із керівництвом 

8.2. Особливості стосунків із заступниками 

8.3. “Тяжкі боси” і стратегія поведінки з ними 

8.4. Техніка ведення ділових індивідуальних бесід 

8.5. Мистецтво слухати і схилятися до своєї думки 

8.6. Техніка ведення ділових переговорів. 

 

Тема9. Психологічна служба організації 
9.1. Інтегральна структура психологічної служби. 

9.2. Безпека праці на підприємстві 

 

10. Рекомендована література 

1. Солдатова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т післядиплом. освіти, Каф. 

економіки і менедж. ─ Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . ─ 39 с. 

2. Солдатова, І. В.  Психологія управління [ Електронний ресурс ] : метод. 

рек. щодо вивч. дисц. для студ. спец. 7.050201 "Менедж. орг." заоч. форми 

навч. / І. В. Солдатова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т 

економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т післядиплом. 

освіти, Каф. економіки і менедж. ─ Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . ─ 42 с. 

3. Воробйова, О. К.  Психологія управління [ Електронний ресурс ] : 

програм. навч. вибіркової дисц. підготовки ОКР «Магістр» галузі знань 0306 

«Менеджмент і адмініструв.» спец. 8.03060101«Менеджмент організацій і 

адмініструв.» (за видами економічної діяльн.) / О. К. Воробйова ; М-во освіти 

і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-

Барановського, Каф. маркетинг. менедж. ─ Донецьк : [ДонНУЕТ], 2013 . ─ 

73 с. 

4. Воробйова, О. К.  Психологія управління і конфліктологія [ Електронний 

ресурс ] : конспект лекцій для студ. спец. 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і 

ресторанна справа», ф-ту ресторанно-готельного бізнесу / О. К. Воробйова ; 

М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. 

Михайла Туган-Барановського, Каф. маркетингового менедж. ─ Донецьк : 

[ДонНУЕТ], ─ 2014 . ─ 214 с. 

2. Загальна психологія : навч. пос. — К. : Центр учбової літератури, 2009. 

— 124 с. 

3. Жуков, С. М. Історія психології : навч. посіб. / Жуков С. М., Жукова Т. 

В. – 2 вид., доп., випр. та перероб.  — К. :Кондор, 2009.-232 с. 



4. Кондрашихина, О. А. Дифференциальная психология : учеб. пособ. для 

студ. высш. учеб. завед. / О. А. Кондрашихина ; М-во образования и науки 

Украины, Севастопол. город. гуманит. ун-т. - К. : Центр учебной литературы, 

2009. - 232 с. - Прил.: с. 216-230. - Библиогр.: с. 213-215. 

5. Кирхлер, Э. Мотивация в организациях / Кирхлер Э., Родлер К. // 

Психология труда и организационная психология. - Т.1. - 2-е изд., испр. / пер. 

с нем. -X. : Гуманитар Центр, 2008. - 168 с. 

6. Психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення : 

навч посіб. / Баріхашвілі І. І., Ворона М. П., Грищенко Г. В., Старіков І. М. ; 

під заг. ред. Старкова I. М. — К. : Професіонал, 2009. — 208 с.  

7. Павленків, Р. В. Загальна психологія : підручник. — К. : Кондор, 2009. - 

576 с.  

8. Ходаківський, Є. І. Психологія управління : навч посіб. - 2-е вид. / 

Ходаківський Є. І. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 608 с.  

9. Психология менеджмента / под ред. проф. Г. С. Никифорова. - 3-е изд. – 

Х. : Гуманитар. Центр, 2007. — 512 с. 

10.Пачковський, Ю. Ф. Психологія підприємництва : навч. посіб. - 3-є вид. 

— К.: Каравела, 2007. - 416 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – отримання 

системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів  і 

специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а 

також набуття навичок їх практичного використання. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, цілей, мотивів  

і передумов її виникнення, правового та економічного середовища розвитку; 

принципів укладання та виконання зовнішньоекономічних угод;  

видів та форм зовнішньоекономічної діяльності підприємств; 

економічної природи комерційних операцій на зовнішніх ринках; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння провести  економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, визначити її ефективності; 

уміння визначати пріоритетні напрями розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності; 

уміння виявляти і враховувати при плануванні розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності глобальні тенденції, визначати фактори 

прямого і непрямого впливу; 

уміння розробляти та застосовувати механізми управління 

зовнішньоекономічною  діяльністю; 

 

формування суджень: 

здатність оцінювати стан та особливості розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності;  

здатність обґрунтувати та визначити механізми ефективного 

управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, країни; 

здатність встановлювати параметри оцінки ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності  

 

3. Дисципліни вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російською 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

  Галузь знань,  

 спеціальність, 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

3-й 4-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

6-й 7-й 

Лекції: 

15 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

75 год. 108 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 8 
Вид контролю: 

залік 

 

 

8. Викладач 

Горіна Г.О., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Система управління ЗЕД 

 

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку 

національної економіки.  

1.1. Функції зовнішньоекономічної сфери.  

1.2 Вплив зовнішньоекономічної діяльності на національну економіку. 

1.3 Сутність, причини і передумови розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності.  



1.4 Принципи здійснення зовнішньо-економічної діяльності.  

1.5 Поняття об'єктів та суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності.  

1.6 Право на здійснення ЗЕД.  

1.7 Основні види і форми зовнішньоекономічних зв’язків. 

 

Тема 2. Основні напрями і показники розвитку ЗЕД в Україні.  

2.1. Зовнішньоекономічна політика держави.  

2.2 Сучасні концептуальні підходи до формування зовнішньоекономічної 

політики України в контексті реалізації національних економічних інтересів. 

2.3 Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні.  

2.4 Оцінка сучасного стану ЗЕД України.  

2.5 Основні показники розвитку зовнішньо-економічного сектора країни.  

2.6 Платіжний баланс: структура та характеристика. 

 

Тема 3. Система регулювання зовнішньо-економічної діяльності в 

Україні 

3.1 Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: 

принципи, цілі, методи.  

3.2 Національне та наднаціональне регулювання ЗЕД.  

3.3 Характеристика органів державного регулювання ЗЕД в Україні та їх 

компетенції.  

3.4 Органи місцевого самоврядування та регіональний аспект регулювання 

ЗЕД.  

3.5 Недержавні органи регулювання зовнішньо-економічної діяльності: 

торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі 

3.6 Економічні та адміністративні методи регулювання ЗЕД.  

3.7 Правове регулювання ЗЕД.  

3.8 Реєстрація суб'єктів ЗЕД. 

 

Тема 4. Митно-тарифне регулювання ЗЕД. 

4.1 Сутність митного регулювання ЗЕД.  

4.2 Принципи митного регулювання.  

4.3  Митні органи України.  

4.4 Види і методи здійснення митного контролю.  

4.5  Характеристика митних режимів.  

4.6 Товарна номенклатура ЗЕД.  

4.7  Порядок митного оформлення товарів.  

4.8  Основні митні документи та специфіка їх оформлення.  

4.9 Плата за митне оформлення товарів.  

4.10 Декларування товарів: форми та процедури.  

4.11 Митна вартість та методи її визначення 

4.12 Мито як інструмент економічного регулювання. Єдиний митний 

тариф. 

4.13 Види мита. Види митних ставок. 

 



Тема 5. Загальнодержавні податки у сфері ЗЕД  

5.1 Види та функції податків у сфері зовнішньо-економічної діяльності.  

5.2 Сутність та порядок нарахування митних податків у сфері ЗЕД.  

5.3 Особливості оподаткування залежно від митного режиму.  

5.4 Порядок відшкодування ПДВ при експорті.  

5.5 Проблеми бюджетної заборгованості з ПДВ і шляхи їх вирішення. 

5.6 Операції, які звільняються від справляння ПДВ.  

5.7 Єдиний збір, що стягується у пунктах пропуску через митний кордон. 

5.8 Особливості оподаткування імпорту послуг. 

 

Тема 6. Нетарифне регулювання ЗЕД 

6.1 Нетарифні засоби регулювання: класифікація, характеристика. 

6.2 Механізм впливу нетарифних засобів регулювання на економіку країни. 

6.3 Інструменти нетарифного регулювання.  

6.4 Кількісні обмеження.  

6.5 Фінансові засоби нетарифного регулювання.  

6.6 Приховані засоби нетарифного регулювання. 

 

Тема 7. Валютне регулювання  ЗЕД 

7.1 Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання. 

7.2 Поняття валютної політики держави та її складові.  

7.3 Об'єкти та суб'єкти валютного регулювання.  

7.4 Валюта, валютний курс, валютні ціннос-ті.  

7.5 Порядок придбання і використання валюти, здійснення розрахунків в 

іноземній валюті.  

7.6 Інструменти валютного регулювання 

7.7 Система валютного контролю.  

7.7 Види валютних операцій.  

7.8 Обмеження щодо перевезення та пересилання валютних цінностей.  

7.9 Українська міжбанківська валютна біржа. 

7.10 Механізм проведення торгів іноземною валютою. 

7.11. Ліцензування валютних операцій 

7.12. Порядок організації в Україні розрахунків в іноземній валюті 

7.13. Порядок переказу коштів на користь нерезидентів 

 

 

Змістовий модуль 2. Організація  і проведення зовнішньоекономічних 

операцій 

 

Тема 8. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування ЗЕД. 

8.1 Сутність міжнародних розрахунків та необхідність банківського 

обслуговування у сфері ЗЕД.  

8.2 Форми розрахунків.  

8.3 Види і засоби платежу.  

8.4 Готівковий платіж, авансовий платіж, платіж у кредит.  



8.5 Вексель, чек.  

8.7 Основні види банківських послуг у сфері ЗЕД.  

8.8 Документальне оформлення банківських операцій у сфері ЗЕД.  

8.9 Кореспондентські відносини у сфері ЗЕД.  

8.10 Форми кредитування експортерів та імпортерів.  

8.11 Міжнародні платіжні системи.  

8.12 Система клірингу.  

8.13 Ризики при міжнародних розрахунках і методи їх мінімізації 

 

Тема 9. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки.  

9.1 Передумови і мотивація виходу підприємств на зовнішні ринки.  

9.2 Пошук та вибір партнера.  

9.3 Класифікація і характеристика форм виходу на зовнішні ринки.  

9.4 Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки.  

9.5 Прямий і непрямий експорт.  

9.6 Спільне підприємництво та пряме іноземне інвестування як форми 

виходу підприємства на зовнішні ринки.  

9.7 Порядок створення СП. 

9.8 Гарантії уряду, що надаються СП. 

9.9 Ефективність функціонування підприємства з іноземним капіталом. 

9.10 Умови функціонування підприємств на зовнішніх ринках.  

9.11 Аналіз умов ринку.  

9.12 Дослідження потенційних можливостей підприємства при виході на 

зовнішні ринки.  

9.13 Способи встановлення контактів з потенційним партнером 

 

Тема 10. Ціноутворення у ЗЕД підприємства.  

10.1 Зовнішньоторговельна ціна: поняття, функції, класифікація.  

10.2 Цінова політика підприємства, обгрунтування зовнішньоторговельних 

цін. 

10.3 Основні фактори ціноутворення в ЗЕД.  

10.4 Принципи визначення світових цін.  

10.5 Етапи формування контрактної ціни.  

10.9 Рівень ціни, базис ціни, одиниця виміру ціни.  

10.10 Способи фіксації цін.  

10.11 Цінові знижки і надбавки. 

 

Тема 11. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку. 

11.1 Сутність та види посередницької діяльності.  

11.2 Характеристика посередників за обсягом повноважень та за місцем на 

зовнішніх ринках.  

11.3 Агенти, представники, брокери, маклери  

11.4 Угода комісії, їх особливості.  

11.5 Договір «делькредере».  

11.6 Угоди консигнації.  



11.7 Дистриб'ютори, дилери, їх місце на ринку.  

11.8 Прості агенти, агенти з правом «першої рухи», монопольні 

(ексклюзивні) агенти.  

11.9 Регулювання посередницьких операцій в Україні. 

 

Тема 12 Компенсаційна торгівля у сфері ЗЕД. 

12.1. Сутність та особливості компенсаційних угод. 

12.2. Класифікація угод зустрічної торгівлі. 

12.3 Операції натурального обміну. 

12.4. Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, 

запропонованих покупцем. 

12.5. Комерційна компенсація. 

12.6. Операції в рамках промислового співробітництва. 

12.7 Співробітництво на комерційній основі, виробнича кооперація. 

 

Тема 13 Структура і зміст зовіншньоекономічних контрактів.  

13.1. Пошук та вибір зовнішньоторгових партнерів. Проведення переговорів. 

13.2 Умови контракту обов'язкові і додаткові. 

13.3  Структура і характеристика основних умов зовнішньоекономічного 

контракту. 

13.4 Проробка базисних умов контракту. 

13.5 Порядок визначення ціни контракту. 

13.6 Способи здійснення міжнародних розрахунків. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: [Текст] 

Учебник для вузов\ Гордеев Г.Д. и др.- М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2011.-334 

с. 

2. Гребельник, О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: [Текст] 

підручник.-К.: Центр учбової літератури, 2009.- 432 с. 

3. Зовнішньоекономічна діяльність: [Текст] Навч. Посібник / Під заг. 

Ред. А.І. Кредісова / Пер. З рос. Н.Кіт, К. Серажим.- К., 2009.- 448 с. 

4. Кириченко О.А. Менеджмент ЗЕД: [Текст] Навч. посіб. – 3-тє вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2008.-254 с.  

5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : метод. рек. з 

вивчення дисципліни для студ. всіх спеціальностей ден. та заоч. форм 

навчання / О.В. Озаріна, І.А. Іваненко; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 

Каф. міжнар. економіки. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 156 с. 

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємтва: Ел. конспект лекцій  

для студентів денної та заочної форм навчання / Укладач Озаріна О.В.[Ел. 

ресурс] - Режим доступу: http://library.donduet.edu.ua 

7. Зовнішньоекономічна діяльність: тести з дисципліни / Укладач 

Озаріна О.В., Кузьменко С.С. [Текст] – Донецьк, ДонНУЕТ, 2011.- 41 с. 

http://library.donduet.edu.ua/


8. Дроздова Г.М. Менеджмент ВЄД підприємства: [Текст] Навч. посіб. 

– К.: Центр навчальної літератури, 2006.-275 с. 

9. ЗЕД підприємств: підручник для вузів [Текст] / І.В. Багрової, Н.І. 

Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; за ред. д.е.н., проф. Багрової. – К., Центр 

навчальної літератури, 2006.-234 с. 

10. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // 

Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА І УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ 

ЗАПАСАМИ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

теоретичних і практичних знань з складської логістики та управління 

товарними запасами на підприємствах різних форм власності, сучасних течій 

її розвитку, щодо перетворення параметрів реальних потоків для їх найбільш 

ефективного використання. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

 сутності і функції складів в логістичних системах; 

видів складів та їх особливості; 

забезпечення ефективності складування; 

складових логістичного процесу на складі; 

товарних запасів, їх особливостей та їх ефективним управлінням; 

обліку та руху товарів на складі; 

ролі упакування в підвищенні ефективності логістичних складських 

процесів; 

сучасних систем управління товарними запасами 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння формувати системи складування; 

уміння  визначати основні проблеми забезпечення ефективності 

складування; 

уміння аналізувати  територіальне розміщення складів; 

уміння класифікувати товар на складі за сучасними методами; 

уміння ефективно використовувати складські, матеріальні і людські 

ресурси, показники роботи складу і витрати на утримання складського 

господарства; 

уміння проводити оцінку роботи складів; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспектив складської логістики; 

здатність розрахувати розмір корисної площі складу та робити 

висновки щодо ефективного їх використання; 

здатність визначити та надати характеристику механізму руху товарних 

запасів;  

здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного управління 

товарними запасами.  

 



3.  Дисципліна за вільним вибором студента.  

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська  

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

3-й 4-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

6-й дод. 8-й 

Лекції: 

- - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання -  

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год. 12 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

ля денної форми 

навчання: 

45 год. 78 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 7,5 - - 

самостійної роботи 

студента –7,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Дорофєєва Х.М., ст. викладач 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Функції складської  логістики 

 



Тема 1.  Склади в логістиці 

1.1. Особливості організації складського господарства в сучасних умовах. 

1.2. Цілі та задачі складської логістики. 

1.3. Види і функції складів. 

1.4. Класифікація складів. 

1.5. Вимоги до складів в залежності від особливостей товару. 

 

Тема 2. Порядок виконання складських операцій 

2.1. Інформаційне обслуговування складу 

2.2. Складання технологічної карти та технологічних графіків  

 

Тема 3. Логістичний процес на складі 

3.1. Розвантаження та приймання вантажів 

3.2.Складування і зберігання товару 

3.3. Комплектація замовлення та відвантаження 

3.4. Види послуг складу 

 

Тема 4. Складське обладнання 

4.1. Вибір складського обладнання.  

4.2. Види техніки і доцільність її використання 

4.3. Упакування як засіб підвищення ефективності логістичних складських 

процесів 

 

Тема 5. Оцінка роботи складів 

5.1. Оцінка інтенсивності роботи складів 

5.2.Оцінка ефективності використання площі складу 

5.3. Оцінка механізації складських робіт 

 

Змістовий модуль 2.Управління товарними запасами 

 

Тема 6. Суть та склад товарних запасів  

6.1. Значення товарних запасів в логістичній системі підприємства 

6.2. Класифікація товарних запасів 

 

Тема 7. Витрати в системі управління товарними запасами 

7.1. Витрати на виконання замовлення 

7.2. Витрати дефіциту 

7.3. Прямі витрати 

 

Тема 8. Сучасні системи управління товарними запасами 

8.1.Параметри системи управління товарними запасами 

8.2. Система з фіксованим розміром замовлення 

8.3. Система з фіксованою періодичністю замовлення 

8.4. Аналіз АВС- XYZ в управлінні матеріальними запасами 

8.5. «Запаси, що управляють продавцем» 



 

Тема 9. Стратегії управління товарними запасами  

9.1. Стратегія найбільшої обачності 

9.2. Стратегія додаткового резерву 

9.3. Стратегія відсотка від попиту 

 

10. Рекомендована література 

1. Алесинская Т.В. Основы логистики. Функциональные области 

логистического управления / Т.В. Алесинская . – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 

2010. – 116 с.  

2. Аникин, Б.А., Тяпухин, А.П. Коммерческая логистика: Учебник / Б.А. 

Аникин, А.П. Тяпухин. - М.: Проспект, 2013. - 432 c. 

3. Афонин, А.М. Промышленная логистика: Учебное пособие / А.М. 

Афонин. - М.: Форум, 2013. - 304 c.  

4. Афанасенко И.Д. Логистика снабжения / И.Д. Афанасенко - СПб: Питер, 

2010. – 386 с.  

5. Бродецкий Г.Л. Системный анализ в логистике: выбор в условиях 

неопределенности / Г.Л. Бродецкий. - М.: Академия, 2010  

6. Бродецкий Г.Л. Управление рисками в логистике / Г.Л. Бродецкий.  - М.: 

Академия, 2010  

7. Гайдаенко А.А. Логистика / А.А. Гайдаенко. - М.: КноРус, 2014. – 267 с. 

8. Гаджинский, А. М. Логистика: учебник для высших учебных заведений 

по направлению подготовки "Экономика" / А. М. Гаджинский. – М.: 

Дашков и Кє, 2013. – 420 с. 

9. Григорьев М.Н. Логистика. Базовый курс : учебник / М.Н. Григорьев, 

С.А. Уваров. - М. : Юрайт, 2011. - 782 с.  

10. Герасимов, Б.И. Основы логистики / Б.И. Герасимов, В.В. Жариков, В.Д. 

Жариков. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКУПІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

системного мислення та комплексу спеціальних знань з питань 

теоретичних та методологічних основ закупівельної логістики. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

актуальності та економічного результату від впровадження 

закупівельної логістики в діяльність підприємства; 

історії виникнення та етапи становлення закупівельної логістики;  

концепцію закупівельної логістики; 

досвіду закордонних країн та особливості і перспективи розвитку 

закупівельної логістики в Україні; 

функціональні області закупівельної логістики; 

сутність логістичних систем та методологію їх створення у 

підприємстві; 

сучасні інформаційні технології в закупівельної логістиці; 

законодавчі нормативно-правові акти стосовно закупівельної 

логістики; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння ефективно планувати, організовувати та керувати 

матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками; 

уміння визначати необхідні обсяги постачання, складування та 

транспортування матеріальних ресурсів; 

уміння користуватися сучасними інформаційними технологіями в 

логістиці; 

уміння складати відповідні документи стосовно прийомки, зберігання 

та відпуску матеріальних ресурсів 

 

формування суджень: 

здатність створювати і впроваджувати логістичні системи у 

підприємствах; 

здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями в 

закупівельній логістиці; 

здатність складати відповідні документи стосовно прийомки, 

зберігання та відпуску матеріальних ресурсів. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента . 

 



4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

  Галузь знань,  

 спеціальність, 

ступінь 

 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів 

ECTS – 3,5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліни вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

7-й 9-й 

Лекції: 

13 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 105 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

66 год. 95 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 7 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Дорофєєва Х.М., ст. викладач 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Управління процесом закупівель матеріальних 

ресурсів 

 

Тема1. Управління поставками на етапі заготівель 

1.1.Організація процесу заготівель  



1.2.Форми матеріально-технічного забезпечення виробництва 

1.3.Критерії вибору постачальника 

 

Тема 2.Особливості організації закупівельної роботи на оптовому ринку 

2.1.Основні принципи оптових закупівель 

2.2.Організація оптових закупівель 

2.3.Оперативне планування оптових закупівель.  

 

Тема 3.Специфіка закупівель матеріальних ресурсів на промисловому 

підприємстві 

3.1.Характеристика основних типів організації закупівель матеріальних 

ресурсів. 

3.2.Планування потреби в матеріальних ресурсах. 

3.3.Запаси, управління запасами. 

3.4.Правила визначення розміру партії замовлення.  

 

Тема 4.Державні закупівлі 

4.1.Сутність процесу державних закупівель 

4.2.Юридичний супровід процесу державних закупівель. 

.  

Тема 5.Закупівлі товарів на ярмарках та виставках 

4.3.Види та завдання ярмарок та виставок. 

4.4.Порядок підготовки та проведення ярмарок та виставок. 

4.5.Технологія ярмарково-виставкової діяльності 

 

Змістовний модуль 2. Організація маркетингу закупівель 

 

Тема 6. Організаційна структура управління закупівлями  

6.1.Фактори, що обумовлюють статус відділу закупівель. 

6.2.Централізація/децентралізація закупівель. 

6.3.Здійснення закупівель в компанії із чисельними напрямками 

виробництва.  

 

Тема 7. Вибір постачальника.  

7.1. Рішення про вибір  постачальника. 

7.2.Оцінка постачальника 

 

Тема 8. Стратегії управління закупівлями 

8.1.Сутність та рівні стратегічного планування закупівель. 

8.2.Основні функціональні області стратегії закупівель. 
 

 

 

 

 



10.  Рекомендована література 

 

11. Алесинская Т.В. Основы логистики. Функциональные области 

логистического управления / Т.В. Алесинская . – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 

2010. – 116 с.  

12. Аникин, Б.А., Тяпухин, А.П. Коммерческая логистика: Учебник / Б.А. 

Аникин, А.П. Тяпухин. - М.: Проспект, 2013. - 432 c. 

13. Афонин, А.М. Промышленная логистика: Учебное пособие / А.М. 

Афонин. - М.: Форум, 2013. - 304 c.  

14. Афанасенко И.Д. Логистика снабжения / И.Д. Афанасенко - СПб: Питер, 

2010. – 386 с.  

15. Бродецкий Г.Л. Системный анализ в логистике: выбор в условиях 

неопределенности / Г.Л. Бродецкий. - М.: Академия, 2010  

16. Бродецкий Г.Л. Управление рисками в логистике / Г.Л. Бродецкий.  - М.: 

Академия, 2010  

17. Гайдаенко А.А. Логистика / А.А. Гайдаенко. - М.: КноРус, 2014. – 267 с. 

18. Гаджинский, А. М. Логистика: учебник для высших учебных заведений 

по направлению подготовки "Экономика" / А. М. Гаджинский. – М.: 

Дашков и Кє, 2013. – 420 с. 

19. Григорьев М.Н. Логистика. Базовый курс : учебник / М.Н. Григорьев, 

С.А. Уваров. - М. : Юрайт, 2011. - 782 с.  

20. Герасимов, Б.И. Основы логистики / Б.И. Герасимов, В.В. Жариков, В.Д. 

Жариков. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – навчання студентів 

методології маркетингових досліджень та системи спеціальних знань, вмінь 

та навичок з проведення таких досліджень на підприємстві. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності маркетингових досліджень та їх функції; 

джерел, складу та структури інформаційного забезпечення маркетингових 

досліджень на підприємстві; 

способів програмування маркетингових досліджень на підприємстві; 

процесу дослідження ринку; 

напрямків дослідження товару, цін, збуту та комунікацій; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння обробляти та інтерпретувати результати маркетингових досліджень; 

уміння обирати об’єкти маркетингових досліджень;  

уміння обирати та застосовувати адекватні методи досліджень;  

уміння формувати  бази  даних  для вирішення стратегічних і поточних 

управлінських завдань; 

уміння використовувати сучасні методи збору, обробки, передачі, зберігання 

та використання управлінської інформації;  

уміння використовувати сучасні інформаційні технології для підтримки  

індивідуальної діяльності і комп’ютеризації процесу управління; 

 

формування суджень: 

здатність обирати засоби проведення маркетингових досліджень; 

здатність обрати необхідну техніку для проведення маркетингових 

досліджень ринку, споживачів, конкурентів, товару, ціни, системи розподілу 

та збуту товарів, комплексу маркетингових комунікацій. 

здатність визначати зміст та обсяг інформації, необхідної для підготовки 

управлінських рішень. 

 

3. Дисципліни вільного вибору студента. 

 

           4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

 



 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв'язання задач; вирішення кейсів; 

виконання індивідуального завдання; публікація тез (60 балів). 

підсумкове – курсова робота, екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

  7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 
Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS  – 3,5 

 

 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

 

Дисципліни вільного вибору 

студента 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Модулів – 1 
Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів – 2 

 

 

7-й 9-й 

Лекції: 

13 год. 6 год. 

Індивідуальне  

науково-дослідне 

завдання: підготовка 

рефератів, проведення 

дослідження за темою Ступінь: 

бакалавр 

 

 

 

 

Практичні, семінарські: 

26 год. 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 105 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

66 год. 95 год. 

Індивідуальні завдання: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 6,4 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Наторіна А.О., ст. викладач 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Маркетингові дослідження як функція маркетингу 

 

Тема 1. Предмет, завдання та зміст дисципліни  «Маркетингові 

дослідження» 



1.1. Предмет, мета та задачі дисципліни.  

1.2. Місце дисципліни в навчальному процесі.  

 

Тема 2. Зміст та види маркетингових досліджень 

2.1. Маркетингові дослідження  та їх види.  

2.2. Міжнародний кодекс з практики маркетингових та соціальних досліджень.  

2.3. Організація маркетингових досліджень.  

 

Тема 3. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень 

3.1. Маркетингові інформаційні системи: сутність та структура.  

3.2. Інформаційні технології в маркетингових дослідженнях.  

3.3. Синдикативна інформація та її використання у маркетингових 

дослідженнях.  

 

Тема 4. Процес маркетингових досліджень 

4.1. Процедура та проблеми маркетингових досліджень.  

4.2. Етапи процесу маркетингових досліджень.  

 

Тема 5. Програма маркетингових досліджень 

5.1. Засоби проведення маркетингових досліджень та їх вибір.  

5.2. Дослідницький інструментарій: види та характеристика.  

5.3. Розробка плану вибіркового обстеження.  

 

Змістовий модуль 2. Формування та реалізація програми маркетингового 

дослідження 

 

Тема 6.  Реалізація програми маркетингових досліджень 

6.1. Збір та аналіз даних.  

6.2. Інтерпретація результатів дослідження.  

6.3. Складання звіту про проведене дослідження.  

 

Тема 7. Дослідження ринку 

7.1. Напрямки дослідження ринку.  

7.2. Аналіз і оцінка привабливості ринку.  

7.3. Прогнозування розвитку ринку.   

 

Тема 8. Дослідження конкурентів 

8.1. Процес дослідження конкурентів.  

8.2. Розробка профілю діяльності і профілю полярності.   

 

Тема 9. Дослідження споживачів 

9.1. Напрямки  та зміст вивчення споживачів. 

9.2. Вивчення потреб.   

9.3. Аналіз і прогнозування попиту.  

9.4. Типологія споживачів.  



9.5. Моделювання поведінки споживачів.  

 

Тема 10.  Дослідження  товарів 

10.1. Дослідження конкурентоспроможності товару.  

10.2. Рейтинг товару: сутність і визначення.  

 

Тема 11. Дослідження цін 

11.1. Напрямки вивчення цін.  

11.2. Аналіз чутливості споживачів до ціни.  

 

Тема 12. Аналіз збуту та системи розподілу 

12.1. Аналіз збуту.  

12.2. Дослідження та вибір постачальників і посередників.  

 

Тема 13. Дослідження комплексу маркетингових комунікацій 

13.1. Дослідження інтегрованих маркетингових комунікацій.  

13.2. Дослідження реклами.  

13.3. Дослідження стимулювання збуту.  

13.4. Дослідження особистого продажу.  

13.5. Дослідження зв’язків з громадськістю.  

 

10. Рекомендована література 

 

1. Аксьонов І.М. Маркетингові дослідження в торговельній мережі 

[Текст] : [монографія] / І.М. Аксьонов, Л.М. Коваль, С.В. Фертюк; [за ред. 

І.М. Аксьонова]. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 263 с. 

2. Войчак А.В. Маркетингові дослідження [Текст]: навч.-метод. посібник 

для самостійного вивчення дисципліни / А.В. Войчак; Київський 

національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2011. – 120 с. 

3. Войчак А.В. Маркетингові дослідження [Текст]: підручник / А.В. 

Войчак, А.В. Федорченко; ред. А.В. Войчак; Державний вищий навчальний 

заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 

К.: КНЕУ, 2009. – 408 c. 

4. Жегус О.В. Маркетингові дослідження ринку [Текст]: монографія / 

О.В. Жегус, Л.О. Попова, Т.М. Парцирна; Харк. держ. ун-т харчування та 

торгівлі. – Х.: [ХДУХТ], 2010. – 176 с. 

5. Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження [Текст] : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / С.М. Ілляшенко, М.Ю. Баскакова; Сумський держ. ун-

т. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 192 с. 

6. Косенков С.І. Маркетингові дослідження [Текст]: навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / С. І. Косенков. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2009. – 

464 с. 

7. Кошкалда І.В. Маркетингові дослідження [Текст]: навч. посібник / 

І.В. Кошкалда ; Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. 



– Х.: [б.в.], 2009. – 158 с. 

8. Ломовських Л.О. Маркетингові дослідження [Текст] : навч. посібник / 

Л.О. Ломовських; Харківський національний аграрний ун-т 

ім. В.В. Докучаєва. – Х.: [б.в.], 2014. – 116 с. 

9. Луцій О.П. Маркетингові дослідження ринку продуктів харчування: 

організаційно-методичний аспект діяльності суб'єктів господарювання 

[Текст] / О.П. Луцій, Н.В. Васюткіна ; Європейський ун-т. – К.: Видавництво 

Європейського ун-ту, 2010. – 224 с. 

10. Споживчий ринок України: маркетингові дослідження [Текст]: 

монографія / [О.М. Азарян та ін.]; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 

ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 535 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ЛОГІСТИКА РОЗПОДІЛУ 

 Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

системних знань і розуміння логістики розподілу як інструменту ринкової 

економіки, теорії і практики розвитку цього напряму та набуття вмінь і 

навичок ефективного управління в сучасних умовах. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 
економічного змісту, завдання, функції та принципів   логістики 

розподілу; 

основних методів логістики розподілу; 

організації логістики розподілу; 

управління потоковими процесами на основі системного підходу; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння ефективно планувати, організовувати та керувати матеріальними, 

фінансовими та інформаційними потоками; 

уміння визначати необхідні обсяги постачання, складування та 

транспортування матеріальних ресурсів; 

уміння створювати і впроваджувати логістичні системи у підприємствах; 

уміння користуватися сучасними інформаційними технологіями в 

логістиці; 

уміння складати відповідні документи стосовно прийомки, зберігання та 

відпуску матеріальних ресурсів. 

 

формування суджень: 

здатність обґрунтовувати мету, завдання і зміст логістики розподілу 

конкретного підприємства; 

здатність розуміти актуальність та економічний результат від 

впровадження логістики розподілу в діяльності підприємства; 

здатність застосовувати сучасні інформаційні технології в логістиці 

розподілу; 

здатність визначати функціональні обов’язки менеджера по логістиці на 

різноманітних рівнях її розвитку. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 



 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних 

завдань, задач; публікація тез доповідей, статей; виконання 

індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

 

 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

7-й 8-й 

Лекції: 

26 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

98 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної 

роботи студента – 

7,5 

Вид контролю: 

залік 

 

 

8. Викладач 

Дорофєєва Х.М., ст. викладач 

 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Теоретичні основи логістики розподілу. 

 



Тема 1.  Економічний зміст, завдання, функції та принципи  логістики 

розподілу. 

1.1. Логістика розподілу: сутність, предмет, мета, задачі і зміст дисципліни.  

1.2. Принципи та основні функції логістики розподілу. 

1.3 Завдання внутрішньої та зовнішньої розподільчої логістики. 

 

Тема 2. Основні методи логістики розподілу. 

2.1. Методи розподільчої логістики. 

2.2.Логістичні моделі: фізична, аналогова, математична. 

2.3. Способи мотивації в межах логістики розподілу. 

 

Тема 3. Організація логістики розподілу 

3.1   Цілі ,завдання і функції організації логістики розподілу. 

3.2  Операційна система розподільчої логістики. 

 

Змістовий модуль 2. Функціонально-базова основа логістики розподілу. 

 

Тема 4. Концепція логістичного центру дистрибуції 

4.1 Структура логістичного центру дистрибуції. Класифікація логістичних 

центрів. 

4.2 Основні завдання логістичних центрів дистрибуції. 

 

Тема 5. Логістичні системи логістики розподілу 

5.1  Основні принципи логістичної системи розподільчої логістики. 

5.2 Логістична система розподілу DRP. 

5.3 Сутність інтеграції систем MRP та DRP. 

 

Тема 6. Досвід закордонних країн у використанні логістики розподілу і 

перспективи розвитку логістики в Україні. 

6.1. Еволюція логістики у промислово-розвинутих країнах.  

6.2.Особливості розвитку логістики розподілу у вітчизняній економіці.  

 

10. Рекомендована література   

 

1. Л.В. Балабанова, А.Н. Германчук ; Логістика [Текст] : підручник / М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. –  424 с. 

2. Афанасенко И.Д. Коммерческая логистика: учебник для вузов / И.Д. 

Афанасенко, В.В. Борисова;  Стандарт третього поколения. – СПб.: Питер, 

2012. – 352с.: ил. 

3. Гаджинский A.M. Логистика: учебник [для высших и средних 

специальных учебных заведений]. – [18-е изд., перераб. и доп.]. / Гаджинский 

A.M.  – М.: Издательско –торговая  корпорация «Дашков и К», 2010. – 484 с. 

4. Логістика: навч. посіб. / [О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, 

І.І. Борисенко]. – К.:  Знання, 2010. – 566 с. 



5. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: учебник. / Моисеева 

Н.К.  – М.: ИНФРА –М. 2011. – 528 с. 

6. Неруш Ю.М. Логистика: учебник для вузов  / Неруш Ю.М. – [4-е изд.,  

перераб. и доп.]. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. – 520 с. 

7. Організація та планування логістичних систем: підручник ; за ред. 

проф.  

М.П. Денисенка, проф. П.Р. Лековця, проф.. Л.І. Михайлової. -  К.: Центр 

учбової літератури, 2010. – 336 с. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання системи 

знань з адміністративного права; формування навичок у застосування 

правових знань щодо адміністративної діяльності та управління. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних положень законодавства України, що регулює суспільні 

відносини, які виникають в процесі публічного управління; 

суб’єктів адміністративного права України; 

практики застосування адміністративного законодавства України. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні 

відносини в галузі адміністративної діяльності; 

використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що 

виникають під час професійної діяльності. 

 

формування суджень: 

здатність характеризувати сутність адміністративної діяльності; 

здатність тлумачити чинне адміністративне законодавство; 

здатність орієнтуватися в системі адміністративного законодавства. 

 

3. Дисципліна за вибором студента. 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

 

 

 

 



 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

  Галузь знань,  

  спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

 Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

  Спеціалізація: 

 «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

7-й 8-й 

Лекції: 

26 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - Ступінь: 

бакалавр 

 

 

 

 

 

Практичні, семінарські: 

26 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

98 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Шульженко І.В.. к.ю.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Сучасна теорія адміністративного права 

 

Тема 1. Адміністративне право України: поняття, предмет, система та 

джерела. 

1.2. Поняття адміністративного права.  

1.2. Предмет і метод адміністративного права.  

1.3. Система та джерела адміністративного права. 

 

Тема 2. Державне управління: поняття, сутність та принципи. 

2.1. Загальна характеристика державного управління.  

2.2. Державне управління як форма прояву виконавчої влади. 

2.3. Принципи державного управління. Порівняльна характеристика 

державного та громадського управління.  

2.4. Державне управління в умовах проведення в Україні адміністративної 



реформи. 

 

Тема 3. Суб’єкти адміністративного права: поняття, ознаки та види. 

3.1. Поняття та види суб’єктів адміністративного права.  

3.1. Індивідуальні колективні суб’єкти.  

3.3. Основи адміністративно-правового статусу фізичних осіб.  

 

Тема 4. Загальна характеристика державної служби в Україні і 

державного службовця.  

4.1. Поняття та ознаки державної служби, державного службовця. 

4.2. Порядок проходження державної служби. 

4.3. Етапи проходження державної служби. 

4.4. Обмеження щодо проходження державної служби.  

 

Змістовий модуль 2. Адміністративно-правове забезпечення управління 

 

Тема 5. Форми та методи здійснення державного управління. 

5.1. Поняття та види форм державного управління.  

5.2. Правові і неправові форми державного управління.  

5.3. Правові акти державного управління та їх класифікація.  

5.1. Поняття та види адміністративно-правових методів.  

 

Тема 6. Забезпечення законності та дисципліни у державному 

управлінні. 

6.1. Поняття законності та дисципліни у державному управлінні. 

6.2. Загальна характеристика способів забезпечення законності й дисципліни 

у державному управлінні. 

6.3. Контроль як засіб забезпечення законності й дисципліни у державному 

управлінні та його види. 

6.4. Нагляд як засіб забезпечення законності й дисципліни у державному 

управлінні та його види. Звернення громадян як засіб забезпечення 

законності й дисципліни у державному управлінні та його види.  

 

Тема 7. Особливості державного регулювання в сфері економіки. 

7.1. Зміст державного регулювання у сфері економіки. 

7.2. Система центральних і місцевих органів управління в сфері економіки, їх 

компетенція. 

7.3. Правове регулювання управління економікою. 

7. 4. Державний контроль і нагляд у сфері економіки України в сучасний 

період. 

Загальна характеристика управління промисловістю України.  

 

Тема 8. Особливості державного управління в соціально-культурній 

сфері. 

8.1. Загальна характеристика державного управління в соціально-культурній 



сфері. 

8.2. Організаційно-правові засади управління культурою. 

8.3. Організаційно-правові засади і система освіти. 

8.4. Особливості управління охороною здоров’я населення.  

 

Тема 9. Особливості державного управління в адміністративно-

політичній сфері. 

9.1. Загальна характеристика державного управління адміністративно-

політичною діяльністю.  

9.2. Організаційно-правові засади управління національною безпекою. 

9.3. Особливості управління внутрішніми справами. 

 

10. Рекомендована література  

1. Господарське право України: Підручн. для студ. вищ. навч. зал. / М.К. 

Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2010. – 

424с. – Бібліогр.: с. 417-419.  

2. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2011. – 264 с. 

3. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник / Под 

общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. – Харьков: Эспада, 2011. – 552 с. 

4. Правознавство [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. Шульженко, 

О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, І.В. Ширкова] ; М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського, Каф. прав. і загально наук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 

2011. – 703 с. 

5. Правознавство. Практикум [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. 

Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, Г.С. Пілігрім, І.В. Ширкова, 

М.М. Гриник] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. 

ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. і загально 

наук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2012. – 325 с. 

6. Адміністративне право України:  Навчальний посібник / Стеценко С. Г. – 

К.: Атіка, 2010 – 624 с. 

7. Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. 

Коломоєць Т.О. – К.: „Істина”, 2011. - 457 с. 

8. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник. – К.: 

Літера, 2010. – 288 с. 

9. Ведєрніков Ю.В., Шкарупа В.Н. Адміністративне право України: 

Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 336 с. 

10. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. К.-2010. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

системних знань і розуміння концептуальних основ транспортної логістики, 

теорії та практики розвитку цього напряму і набуття навичок самостійної 

роботи при засвоєнні навчального матеріалу щодо специфіки транспортної 

логістичної діяльності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності транспортної логістики підприємства, її основних структурних 

компонент, особливостей організації і  управління; 

шляхів ефективного налагодження транспортних процесів у 

логістичному ланцюзі; 

підходів до формування і функціонування окремих складових 

транспортної логістики на основі можливостей і потреб підприємства; 

організаційно-економічного механізму управління транспортним 

забезпеченням підприємства на засадах логістики. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння ефективно планувати, організовувати та керувати 

матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками; 

уміння користуватися сучасними інформаційними технологіями в 

логістиці; 

уміння складати відповідні документи стосовно прийомки, зберігання 

та відпуску матеріальних ресурсів; 

уміння розробляти управлінські рішення щодо організації основних 

процесів транспортного забезпечення на підприємстві. 

 

формування суджень: 

здатність визначати необхідні обсяги постачання, складування та 

транспортування матеріальних ресурсів; 

здатність створювати і впроваджувати логістичні системи на 

підприємствах; 

здатність аналізувати  і управляти логістичними системами, розробляти 

і приймати управлінські рішення щодо оптимізації логістичних систем; 

здатність розраховувати показники ефективності транспортної логістики 

в цілому і для її окремих складових за видами транспорту; 



здатність володіти основними методами і інструментами, що 

застосовуються при вирішенні задач транспортування і розробляти шляхи 

підвищення їх віддачі. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

  Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Модулів - 2 Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

8-й 9-й 

Лекції: 

20 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання -  

Ступінь:  

бакалавр 
Практичні, семінарські: 

30 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

100 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Дорофєєва Х.М., ст. викладач 

 



9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи  транспортної логістики 

 

Тема 1. Логістичні аспекти функціонування транспорту 

1.1. Значення транспортного забезпечення в системі логістичного 

управління.  

1.2. Особливості транспортно-логістичних систем різних видів транспорту і 

їх взаємодія.  

1.3. Основні логістичні процедури при організації процесу транспортування. 

 

Тема 2. Організація перевезень автомобільним транспортом 

2.1   Сутність та нормативно-правова база транспортно-експедиторської 

діяльності. 

2.2   Основні переваги автомобільного транспортування вантажів. 

2.3   Особливості умов праці водіїв. 

2.4. Поняття небезпечних вантажів та їх характеристика. 

 

Тема 3. Упакування, маркування і пломбування вантажів в 

транспортній логістиці 

3.1. Вплив упаковки продукції на норму затрат і продуктивність логістичної 

системи.  

3.2. Укрупнена вантажна одиниця.  

3.3. Поняття маркування вантажів та дані, що зазначаються у маркуванні. 

3.4. Сутність процесу пломбування при перевезеннях вантажів. 

 

Тема 4. Вантажопереробка в транспортній логістиці. 

4.1 Оцінка ефективності логістичного процесу на складі та його 

взаємозв’язок з транспортуванням. 

4.2   Сутність та класифікація вантажів. 

4.3. Підйомно-транспортне обладнання та його класифікація.  

4.4. Основні підходи до раціональної організації транспортних процесів на 

складах. 

4.5. Поняття крос-докінгу як складської логістичної технології організації 

роботи складу.  
 

Змістовий модуль 2. Інформаційне, митне і страхове забезпечення 

транспортної логістики. Ефективність транспортних процесів і 

державного їх регулювання. 
 

Тема 5. Інформаційне забезпечення транспортних процесів 

5.5 Інформаційні потоки у логістиці.  

5.6 Програмне забезпечення в транспортній логістиці. 

5.7 Основні документи транспортного процесу.  

5.8 Особисті документи, які повинен мати водій при виконанні міжнародних 



перевезень.  

 

Тема 6. Митні і страхові аспекти логістики при транспортуванні 

6.1. Основи логістичної функції митної діяльності.  

6.2. Логістичні особливості здійснення митної діяльності під час 

зовнішньоекономічних перевезень.  

6.3. Поняття та об’єкти транспортного страхування. 

 

Тема 7. Ефективність транспортного забезпечення 

7.3 Поняття транспортного тарифу. 

7.4 Класифікація техніко-експлуатаційних показників автомобільного 

транспорту 

7.5 Сутність і взаємозв’язок категорій ефективності, якості і надійності 

доставки. 

 

Тема 8. Державне регулювання і підтримка транспортних логістичних 

систем в Україні 

8.1. Сфера прямої відповідальності держави щодо транспортного комплексу.  

8.2. Об’єкти транспортної інфраструктури. 

8.3. Транспортно-логістичний центр як складна система. 

 

Тема 9. Міжнародні транспортно-логістичні системи 

9.1. Поняття глобальної логістичної системи, її складові елементи.  

9.2. Поняття та особливості міжнародних транспортних коридорів, їх 

значення у транспортній логістиці.  

9.3. Українська частина залізничних та автодорожніх маршрутів 

Транс’європейської Центральної транспортної осі.  

 

10. Рекомендована література 

 
1.  Бузукова Е. Закупки и поставщики. Курс управления ассортиментом в 

рознице [Текст] / под ред. С.Сысоевой. – СПб.: Питер, 2009. – 432 с. 
2.  Дыбская В. В., Зайцев Е. И., Сергеев В. И., Стерлигова А. Н. Логистика: 

Учебник / В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. Стерлигова; 

под ед. В. И. Сергеева. -  М. : Эксмо, 2008. – 944 с. 
3.  Дудар, Т. Г.  Основи логістики : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти 

і науки України для студ. вищ. навч. закл. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин 

; [М-во освіти і науки України] . ─ К. : Центр учбової літератури, 2012 

. ─ 176 с. 
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РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Логістика» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – освоєння положень 

зв'язаних з управлінням рекламною діяльністю підприємств усіх форм 

власності на основі маркетингу виходячи з об'єктивних закономірностей 

формування та розвитку системи управління рекламною діяльністю. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності рекламної діяльності, понять та принципів управління 

рекламною діяльністю; 

особливостей планування, організації та контролю рекламної 

діяльності; 

способів розробки положень про рекламну службу підприємств, засобів 

планування рекламного бюджету, розрахунку коефіцієнтів “міллайн”. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння визначати економічну та комунікативну ефективність 

рекламних заходів; 

уміння розробляти рекламні заходи з урахуванням взаємозв'язку між 

елементами комплексу маркетингу та бюджетом організації; 

уміння проводити рекламні кампанії, презентації, включаючи роботу на 

спеціалізованих виставках; 

уміння організовувати підготовку, презентації та спеціалізовану 

інформацію  про продукцію. 

 

формування суджень: 

здатність використовувати інструментарій менеджменту для розробки 

бізнес-планів роботи з рекламними агенціями;  

здатність розробляти стратегію та тактику рекламної діяльності 

підприємства; 

здатність проводити аналіз ефективності витрат на рекламну кампанію; 

здатність розробляти оригінал-макети рекламних звернень. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

 

 



5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – ПМК. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

 

 

 Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Модулів - 2 Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Логістика» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

8-й 9-й 

Лекції: 

20 год. 6-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь:  

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. 8-й 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

100 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Дорофєєва Х.М., ст. викладач 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Сутність реклами, предмет і задачі 

 

Тема 1. Рекламний менеджмент: суттєвість, функції та види 

1.1. Історичні етапи розвитку реклами; 

1.2. Класифікація реклами. Сутність і функції реклами в системі  

менеджменту; 

1.3. Закони реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики. Закон 

України “Про рекламу”. 



 

Тема 2. Рекламні комунікації 

2.1. Напрямки  і  цілі  рекламної  комунікації. Процес  рекламної  комунікації;  

2.2. “Стратегія послання”, складові: цільовий об'єкт; обіцянка;  довід; 

2.3. Процес рекламної комунікації. Схема традиційної комунікації.  Схема 

рекламної комунікації; 

2.4.Специфічні риси рекламної комунікації.  

 

Тема 3. Засоби реклами та їх специфіка 

3.1. Канали розповсюдження рекламних повідомлень та їх вибір; 

3.2. Основні засоби розповсюдження реклами; 

3.3 Види рекламних матеріалів (заходів): виставки і ярмарки, рекламні 

сувеніри, пряма поштова реклама, зовнішня реклама, заходи “Паблік 

рілейшнз”, компьютерізована реклама; 

3.4. Критерії аналізу і вибору оптимальних каналів поширення реклами.  

 

Змістовий модуль 2. Системи менеджменту рекламних комунікацій 

 

Тема 4. Інформаційне забезпечення рекламного менеджменту 

4.1. Основні інформаційні підсистеми; 

4.2. Рекламні дослідження; 

4.3. Основні етапи рекламного дослідження: формулювання проблеми і 

визначення цілей дослідження, аналіз вторинної інформації, визначення 

методів збору первинної інформації, аналіз і надання результатів рекламного 

дослідження, посттестування. 

 

Тема 5. Планування рекламної діяльності 

5.1. План (програма)  рекламної  діяльності; 

5.2. Етапи рекламного планування: аналіз маркетингової ситуації, визначення 

цілей реклами, складання кошторису витрат на рекламу і контроль за її 

виконанням; 

5.3. Планування рекламної кампанії. Основні поняття та  етапи медіа 

планування.  

5.4. Розробка  рекламного  бюджету.  

 

Тема 6.  Організація рекламної діяльності 

6.1. Система організації  рекламної  діяльності; 

6.2. Рекламна служба в підприємстві, її функції і структура;  

6.3. Спосіб організації рекламного відділу підприємства. Функції відділу 

реклами; 

6.4. Схема організації рекламного процесу, з урахуванням упорядкування   

його елементів;  

6.5. Система управління рекламною діяльністю на основі маркетингу (СУ 

РДМ) як одна зі складових комплексної системи управління маркетингом 

підприємства. 



 

Тема 7. Контроль рекламної діяльності. 

7.1. Контроль рекламної діяльності як складова маркетингового контролю; 

7.2. Специфічні цілі контролю рекламної діяльності; 

7.3. Оцінка ефективності рекламної діяльності.  

 

10. Рекомендована література 

 
11.  Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-

е изд. / Под общ. Ред. Г.Л. Багиева. – Спб.: Питер, 2007. – 736 с..: ил. – 

(Серия «Учебник для вузов»). 
12.  Балабанова Л.В. Зв’язки з громадськістю: Навч. посібник / Л.В. 

Балабанова, К.В. Савельєва. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. – 394 с. 
13.  Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження / С.М. Ілляшенко, М.Ю. 

Баскакова. – К.: ЦНЛ, 2006. – 192 с. 
14.  Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного 

спостереження N 1-послуги (реклама), річна "Звіт про рекламну 

діяльність" № 382 від 17.06.2004.  Державний комітет статистики 

України (Держкомстат) 
15.  Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: теорія і господарські 

ситуації: Навч. посібник.- 2-ге вид. перероб. – К.: Кондор, 2004. - 152 

с. 
16.  Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник. – 

3-тє вид. доп. та перероб. – К.: КНЕУ, 2006. – 248 с.  
17.  Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. – 2-ге вид без 

змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 152 с. 
18.  Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок /Пер. с англ. 

под ред. В.Б.Колчанова. - СПб.: Питер, 2007.- 800 с. (Сер.: Классика 

MBА). 
19.  Марков А.П. Проектирование маркетинговых коммуникаций. 

Рекламные технологии. Связи с общественностью. Спонсорская 

деятельность: Уч. пособие. – СПб., 2005. – 400 с. 
20.  Миронов Ю.Б., Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності. Навчальний 

посібник. - Дрогобич: Посвіт, 2007. – 108 с.  
 
 
 
 


