
БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА 

 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ "МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ" 

 

 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 менеджменту 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 персоналу, економіки праці і 

соціально-трудові відносин, економічної звітності, кадрової безпеки, 

нормування та мотивації праці, управління економічними інтересами, 

ділових комунікацій, управління робочим часом, стратегії розвитку 

персоналу підприємства, планування і контролю на підприємстві, потенціалу 

і розвитку підприємства, методів і моделей прийняття рішень в управлінні 

персоналом, економічного проектування. 

 

Застосування знань і розумінь 

володіння загальнонауковими, статистичними, економіко-

математичними методами дослідження, прийомами економічного аналізу; 

уміння використовувати сучасні інформаційні технології в 

менеджменті персоналу і використовувати інтернет - ресурси; 

уміння здійснювати моніторинг показників діяльності організації; 

уміння проектування організації управління пресоналом, 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 персоналу в 

організації; 

здатність здійснювати процес розвитку та стимулювання персоналу; 

здатність прогнозувати та планувати цілі діяльності організації та 

підрозділів з питань кадрового менеджменту. 

 

 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.  
Тренінг з економіки і 

фінансів підприємства 
6д 3 90/7,5 залік 

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.  
Тренінг з основ наукових 
досліджень 2д 3 90/7,5 залік 
Тренінг з ринку праці 

5.  
Господарське право 

3 4 120/4 залік Міжнародні економічні 
відносини 

6.  
Економіка праці і соціально-
трудові відносини 4 4 120/4 

екзамен, 
курсова 
робота Галузева економіка 

7.  
Етика службового 
спілкування 4 3 90/7,5 залік 
Бізнес-етика підприємства 

8.  
Економічна звітність 

4д 3 90/7,5 залік 
Економічний аналіз  

9.  

Кадрова безпека 

4д 3 90/7,5 залік Соціально-економічна 

безпека                   

10.  

Нормування та мотивація 

праці 
5 5 150/4 залік 

Демографія та трудова 

міграція населення 

11.  

Управління економічними 

інтересами 6 4 120/3 залік 

Економічний аналіз 

12.  

Ділові комунікації 

6 4 120/3 залік Внутрішній економічний 

механізм підприємства 

13.  
Управління робочим часом 

6д 3 90/7,5 залік 
Організація праці 

14.  

Тренінг з управлінського 

обліку 
6д 3 90/7,5 залік 

Тренінг з прикладного 

програмного забезпечення 

15.  

Стратегії розвитку 
персоналу підприємства 

7 3 90/4 залік 
Формування бізнес-моделі 
підприємства 

16.  

Ризики в управлінні 
персоналом 

7 3 90/4 залік Обгрунтування 
господарських рішень і 
оцінювання ризиків 

17.  

Планування і контроль на 
підприємстві 

8 4,5 135/6 екзамен 
Потенціал і розвиток 

підприємства         



18. 

Методи і моделі прийняття 

рішень в управлінні 

персоналом 
8 3 90/4 залік 

Економічне проектування 

 

Атестація 

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1. 

Комплексний  екзамен з 

базової освіти: Економіка 

праці і соціально-трудові 

відносини, Економіка і 

фінанси підприємства, 

Методи і моделі прийняття 

рішень в управлінні 

персоналом, Нормування та 

мотивація праці,  

Планування і контроль на 

підприємстві 

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 

Лохман Наталя Володимирівна  – зав. кафедри економіки підприємства 

кандидат економічних наук, доцент  

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

Тел.: (050) 470-77-07 

Електронна пошта: LokhmanNV@mail.ru 

Сайт: http://kmm.donnuet.edu.ua/ 

 

 професійні профілі випускників 

Фахівець з менеджменту персоналу базового рівня має високий рівень 

теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану 

фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади керівників, менеджерів 

та спеціалістів з: кадрового адміністрування; побору та оцінки персоналу; 

управління кадровими ризиками; соціально-відповідального  бізнесу; 

профадаптації; корпоративної культури; мотивації персоналу, HR-брендингу; 

аналітики з првці; рекрутери, хед-хантери; таймменеджери; іміджмейкери.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

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: 

 «Менеджмент персоналу» 

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 «Менеджмент персоналу» 

 

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: 

«Менеджмент персоналу» 

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 

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/


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФІЛОСОФІЯ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

«Менеджмент персоналу» 

 

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 самостійного вибору 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: 

 «Менеджмент персоналу» 

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 

 

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. 

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. 

2.5. Культура й цивілізація. 

2.5.1.Поняття культури та цивілізації. 

2.5.2.Закономірності культурно-історичного процесу. 

2.5.3.Науково-технічний прогрес та розвиток культури. 

2.6. Соціальне прогнозування. Глобальні проблеми сучасності. 

2.6.1.Поняття соціального прогнозування. 

2.6.2. Глобальні проблеми сучасності. 



2.6.3.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. История философии. – 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 «Менеджмент персоналу» 

 

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 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: 

«Менеджмент персоналу» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 2-й - 

Лекції: 

45 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість годин 

- 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 90 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.  

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. 

 

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

 



ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

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 самостійного вибору 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: 

 «Менеджмент персоналу» 

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

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

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

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

2011. – 104 с. 

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. 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. 

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

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

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 «Менеджмент персоналу» 

 

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: 

«Менеджмент 

персоналу» 

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 «Менеджмент персоналу» 

 

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 

«Менеджмент 

персоналу» 

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 «Менеджмент персоналу» 

 

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 

«Менеджмент 

персоналу» 

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. 
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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. 
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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 «Менеджмент персоналу» 
 

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.  

 

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: 

 «Менеджмент 

персоналу» 

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 «Менеджмент персоналу» 

 

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 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент 

персоналу» 

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 ЙМОВІРНОСТІ І 

МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

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: 

2-й 2-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент 

персоналу» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

3-й 3-й 

Лекції: 

26 год. 6 год. 

Індивідуальне  

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

39 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 – 9 
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.  



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКОНОМІКО- МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ:-

ЕКОНОМЕТРИКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

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; 

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 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 
Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Менеджмент персоналу» 

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 1. 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 2. 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, 

2010. – 335 с. 

4. Христиановский В.В. Анализ временных рядов в єкономике: практика 

применения: учебное пособие / В.В. Христиановский, В. П. Щербина – 

Донецк, ДонНУ, 2011. – 125 с. 



5. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / И.И. Елисеева и др.; под ред. 

И.И. Елисеевой. – 2-е изд. перераб. и доп.  – М.: Финансы и статистика, 2006. 

– 192 с. 

6. Наконечний С.І. Економетрія: підручник / С.І. Наконечний, 

Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк.– Вид. 4-те, доп. та перероб. – К.: КНЕУ, 

2006. – 528 с. 

7. Назаренко О.М. Основи економетрики: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

О.М. Назаренко. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 392 с. 

8. Кулинич Е.И. Эконометрия. / Е.И. Кулинич. – М.: Финансы и статистика, 

2001. – 304 с. 

9. Доугерти К. Введение в эконометрику / К. Доугерти. – М.: ИHФРА-М, 

1999. – 402 с. 

10. Здрюк В.В. Економетрія. підручник / В.В.Здрюк, Т.Я Лагоцький. – К.: 

Знання, 2010. – 541 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАТИСТИКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

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: 

 «Менеджмент персоналу» 

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: 

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

10. Опря А. Т. Статистика: [Навч. посібник] / А. Т. Опря. – К.: ЦНЛ, 2012. – 

448 с. 



ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

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: 

«Менеджмент 

персоналу» 

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 

8.1. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади: права, 

компетенція, функції. 



8.2. Основні завдання, правовий статус, компетенція місцевих державних 

адміністрацій. 

8.3. Повноваження місцевих державних адміністрацій.  

8.4. Відносини місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та 

горизонтальних зв'язків.  

8.5. Управління факультативними територіальними одиницями. 

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» 

«Менеджмент персоналу» 

 

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: 

 «Менеджмент персоналу» 

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 «Менеджмент персоналу» 

 

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 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Менеджмент персоналу» 

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 «Менеджмент персоналу» 

 

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.  

 

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: 

 «Менеджмент персоналу» 

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 

 

8. 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. 



ТРЕНІНГ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

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:   

розуміння загальних принципів облікової політики підприємства;   

знання особливостей обліку необоротних активів, запасів, виробництва, 

коштів та розрахунків, дебіторської заборгованості;   

розуміння складу та оцінки  витрат підприємства, їх класифікацію;   

знання особливостей обліку на позабалансових рахунках;   

розуміння документування господарських операцій;    

 

застосування знань і розумінь:   

уміння відображати господарські операції підприємства на рахунках 

бухгалтерського обліку;   

уміння визначати правильність віднесення витрат до операційної,   

фінансової та інвестиційної діяльності підприємства;   

уміння відображати результати інвентаризації у фінансовому обліку;   

уміння відображати витрати, доходи, відображати та визначати 

фінансовий результат від діяльності підприємства.   

 

формування суджень:   

здатність відображати господарські операції підприємства за 

допомогою бухгалтерських проведень;   

здатність  використовувати  в фінансовому обліку сучасні програмні 

технології;   

здатність складати фінансову звітність підприємства, використовувати 

її показники при проведенні аналізу діяльності підприємства.   

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова).  

 

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

перший цикл вищої освіти 

 

5. Оцінювання:   

поточне (розв‘язання задач, виконання індивідуальних завдань);   

підсумкове – залік.   



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» 

 

Нормативна 

 

Модулів – 1 
Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент 

персоналу» 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________ 

               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 

4д-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 7,5 

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Ступінь: 

бакалавр 
 

- - 

Практичні, семінарські 

45 год.  

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

45 год.  

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: залік 

 

8. Викладач 

Роєва, асистент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Організація обліку на  підприємстві 

Тема 1. Основи організації  бухгалтерського обліку 

1.1. Процес та завдання організації  бухгалтерського обліку.  

1.2. Вибір форми, технології і техніки ведення бухгалтерського обліку.  

1.3. Відповідальність за організацію обліку на підприємстві.  

1.4. Внутрішня регламентація ведення обліку. Розробка  внутрішніх  

документів. Організація облікової політики підприємства та документування 

господарських операцій.   

Тема 2. Організація облікового процесу 

2.1. Загальна побудова і зміст облікового процесу. Структурні частини 

облікового процесу: організаційна, функціональна, технологічна, 

документальна, інформаційна.  



2.2. Основні етапи організації облікового процесу. Вибір форми ведення 

бухгалтерського обліку. Журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського 

обліку. Меморіально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку. 

2.3. Журнал-головна форма ведення бухгалтерського обліку. Журнальна 

форма ведення бухгалтерського обліку. Форми ведення обліку суб‘єктами 

малого підприємництва: проста та спрощена форми бухгалтерського обліку. 

Комп‘ютерна форма ведення бухгалтерського обліку.  

2.4. Облікові  регістри,  їх  призначення, зміст,  форми і  зовнішній  

вигляд. Послідовність записів в облікових регістрах. Зв‘язок регістрів 

хронологічного, синтетичного та аналітичного обліку. 

2.5 Організація  документообігу облікового процесу на різних етапах: 

первинному, поточному й  підсумковому обліку.  

2.6 Порядок розробки робочого плану рахунків на підприємстві. Основи  

розробки облікової політики підприємства. Наказ про облікову політику 

підприємства, його суттєве призначення і структура.    

Модуль 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за 

елементами 

Тема 3. Бухгалтерський облік пасивів підприємства 

3.1. Сутність організації  обліку власного капіталу.  

3.2. Формування  і функції власного капіталу. Класифікація власного  

капіталу.  

3.3. Організація обліку й документальне оформлення капіталу.   

3.4. Визначення, оцінка та класифікація зобов‘язань.  

3.5. Організація обліку довгострокових зобов‘язань 

3.6. Організація обліку поточних зобов‘язань  

3.7. Організація  обліку забезпечення зобов‘язань: забезпечення майбутніх 

витрат і платежів; цільове фінансування і цільові надходження; страхові 

резерві.  

Тема 4. Бухгалтерський облік  необоротних активів підприємства 

4.1. Організація обліку матеріальних активів: основних засобів; капітальних  

інвестицій; довгострокових фінансових інвестицій; довгострокової 

дебіторської заборгованості. 

4.2.  Організація обліку руху основних засобів. Номенклатура обліку 

основних засобів.  

4.3. Первинний облік: надходження основних засобів; внутрішнє 

переміщення і використання основних засобів; вибуття довгострокових 

активів. Поточний облік: надходження основних засобів; внутрішнє 

переміщення та використання.  

4.4. Підсумковий облік: форми звітності. Документальне оформлення обліку 

основних засобів. Первинні документи з обліку основних засобів. Організація 

обліку нематеріальних активів.  Характеристика типових форм первинних 

документів основних засобів, нематеріальних активів.   

Тема 5. Бухгалтерський облік оборотних активів підприємства 

5.1. Організація обліку оборотних активів підприємства.  

5.2. Організація документування операцій з оборотними активами.  



5.3. Організація обліку витрат майбутніх періодів.  

Тема 6. Бухгалтерський облік витрат, доходів і результатів  

діяльності підприємства 

6.1. Організація обліку витрат і доходів, фінансових результатів. Елементи 

«Положення про облікову політику підприємства».  

6.2. Класифікація витрат за видами діяльності.  

6.3. Класифікація доходів за видами діяльності 

6.4. Організація документування операцій з витрат, доходами й фінансовими 

результатами. 

6.5. Організація аналітичного обліку витрат, доходів і фінансових 

результатів.  

       

10. Рекомендована література 

 

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 

№996-ІУ від 16.07.99 р. (зі змінами і доповненнями)  

2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/97-ВР 

від 22.05.97 р. із змінами і доповненнями, внесеними Законом України №349-

IV від 24.12.2002 р., №1957-ГУ від 01.07.2004 р. 

3. Закон України "Про податок на додану вартість" №168/97-ВР від 03.04.97 

р. з подальшими змінами і доповненнями  

4. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне 

страхування" №400/97-ВР від 26.06.97 р. (із змінами і доповненнями)  

5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств та організацій №291, від 30.11.99 р., 

із змінами і доповненнями. 

6. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності 

―Облік і аудит‖ вищих навчальних закладів. / За ред.. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 

6-те вид., доп. і перероб.. – Житомир: ПП ―Рута‖, 2005. –  750 с. 

7. Михайлов М.Г., Глушаченко А.І., Гончар В.П., Болмат Г.А. 

Бухгалтерський облік (теорія): Навчальний посібник / За ред. професора 

Михайлова М.Г.: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 248 

с. 

8. Онищенко Т., Мяткова В. Альбом бухгалтерських проводок. – 8-ме вид., 

перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2004. – 304 с. 

9.  Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Підручник. – 

Житомир. ПП „Рута‖, 2012. – 280 с. 

10. Сук Л.К., Сук П.Л. Організація обліку та контролю на підприємстві: 

Навч. посібник. – К.: Університет Україна, 2007. – 454 с. 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань і практичних навичок у засвоєнні законів та принципів організаційних 

систем. 

 

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; 

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;  

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: 

 «Менеджмент персоналу» 

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: 

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 «Менеджмент персоналу» 

 

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 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу» 

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 «Менеджмент персоналу» 

 

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;. 

 

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 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 – 10 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 2 
Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Менеджмент персоналу» 

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 «Менеджмент персоналу» 
 

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: 

 «Менеджмент персоналу» 

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.е.н., 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 
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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 
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6. Менеджмент: навч. посіб. для дистанц. навч. для студ. вищ. навч. закл. / 
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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 
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

  

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; 

 

формування суджень: 

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 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Менеджмент 

персоналу» 

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.у., 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. 
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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕНІНГ З ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета – 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: 

володіти методами та інструментарієм: 

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; 

обґрунтування ефективності інвестиційних та інноваційних проектів; 



оцінки фінансово-майнового стану підприємства, його 

конкурентоспроможності, загрози банкрутства. 

 

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 – курсова робота, екзамен. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількістькредитів 

 ECTS – 3 
Галузь знань 07 «Управління 

та адміністрування»  

Нормативна 

 

Модулів - 3 

Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент 

персоналу» 

 

Рікпідготовки: 

Змістових модулів - 3 3-й  

Індивідуальненауково-

досліднезавдання 

_______________________ 

               (назва) 

Семестр 

Загальнакількість годин - 

90 

6д-й  

Лекції 

Тижневих годин 

дляденноїформинавчання: 

аудиторних – 7,5 

самостійної роботи 

студента - 7,5  

 Ступінь: 

бакалавр 

0 год.  

Практичні, семінарські 

45 год.  

Лабораторні 

0 год.  

Самостійна робота 

85 год.  

Індивідуальнізавдання: 

0 год. 

Вид контролю: залік 

 



8. Викладач 

Єрмак С.О., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1.Економічні засади функціонування підприємства в 

системі ринкових відносин. Економічні основи виробничої діяльності 

підприємства. 

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. 

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. 

Модуль 2. Ресурсний потенціал підприємства. Економічні 

результати господарсько-фінансової діяльності 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. 

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. 

Модуль 3. Інтегральна оцінка стану підприємства. 

Тема 16. Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки. 

1.Поняття ефективності діяльності підприємства 

2. Методика інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємства. 

3. Методика оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів.  

4. Конкурентоспроможність підприємств та методи її визначення. 

Тема 17. 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. 

 

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. Учебноеиздание 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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СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

         

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 магістр: 

 

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: 

4-й - 

Модулів - 1 Спеціальність: 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Менеджмент 

персоналу» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 7-й - 

Лекції: 

39 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - 

проведення дослідження 

за темою      
Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. - 

Лабораторні: 

Загальна кількість годин 

- 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

 85 год. - 

Індивідуальні заняття:              

аудиторних – 5 - - 

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. 

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. 
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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 «Менеджмент персонгалу» 

 

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 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент 

персоналу» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 4 

7-й 7-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 
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Дмитрів – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 620с. 
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ЛОГІСТИКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персонгалу» 

 

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: 

 «Менеджмент персоналу» 

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 «Менеджмент персонгалу» 

 

 

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 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 (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 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Менеджмент персоналу» 

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.у., 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 «Менеджмент персонгалу» 
 

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: 

«Менеджмент 

персоналу» 

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.е.н., 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. Воробьѐва. – Донецк: ДонНУЭТ, 2011. – 212 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

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 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Модулів - 2 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Менеджмент персоналу» 

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 «Менеджмент персоналу» 

 

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 

навчан

ня 

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: 

«Менеджмент персоналу» 

 

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. 
Предмет і завдання дисципліни. Загальна характеристика розділів риторики. 

Історія становлення теорії красномовства від міфологічного періоду до епохи 

Відродження.  

Тема 2. Українські традиції теорії красномовства.  
Пам‘ятки гомілетичного красномовства в епоху Київської Русі. Риторична 

спадщина Києво-Могилянської академії. Феофан Прокопович та його роль у 

розвитку східнослов‘янської риторики.  

Тема 3. Головні напрями неориторики.  
Семіотичний характер неориторики. Загальна характеристика лінгвістичної 

риторики. Загальна характеристика аргументативної риторики. 

Тема 4. Інвенція.  
Промова як дослідження. Типи промов за знаковим оформленням та 

закріпленням. Концепція промови: предмет, тема і теза промови, її мета і 

завдання. Аналіз аудиторії. Стратегія і тактика.  

Тема 5. Диспозиція.  
Способи подання матеріалу. Виклад: моделі та методи викладу. Джерела та 

збирання матеріалу. Складання плану-конспекту. Розгортання теми і тези 

промови: топіка та аргументи. Типові помилки в аргументації та критиці. 

Моделі впорядкування матеріалу в топосі промови: переваги та недоліки. 

Тема 6. Методи розгортання повідомлення: хронологічний 

дедуктивний, індуктивний, аналогічний, стадійний, концентричний. 

Модуль 2. Практичні аспекти загальної риторики 

Тема 7. Стилістична варіативність промови. 
Стилістичне оформлення тексту. Елементи художності та літературні 

прийоми в мові оратора. Звуковий рівень тексту. Лексичний рівень тексту. 

Стилістична цілісність промови, типові помилки. Слова з прямим значенням 

– «автологічна лексика», типові помилки. Слова з переносним значенням – 

«тропи». Риторичні фігури. Синтаксичне варіювання. 

Тема 8 Елокуція (елоквенція). 
Розмітка тексту та читання промови за знаками партитури. Структурно-

інтонаційна організація тексту як основа виразності мовлення. Техніка 

виразного мовлення. Правильне дихання. Голос, його властивості та 

гігієнічні вимоги. Дикція, орфоепія (артикуляційна гімнастика для губів, 

вправи для язика, вправи для нижньої щелепи). Наголос.  

Тема 9. Меморія й акція.  
Способи запам‘ятовування промови. Аналіз публічного виступу. Зовнішня 

культура оратора. Зовнішній вигляд оратора. Вихід до слухачів. Погляд. 

Міміка та жести. Місце промови та постава (позиція) оратора. Робота 

промовця з технічними засобами. Особливості виступу оратора перед 

об‘єктивом відеокамери. Поведінкова культура оратора та невербальні засоби 



спілкування.  

Тема 10. Принципи ведення словесної суперечки. «Оксфордські» 

дебати. Проведення «Оксфордських» дебатів. 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 «Менеджмент персоналу» 

 

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 

«Менеджмент персоналу» 

 

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 

 

Модуль №1. Психологія як наука. Пізнавальна сфера особистості. 

1.1 Загальне уявлення про науку психологію. 

1.1.1 Проблеми, принципи, методи, структура сучасної психології. 

1.1.2 Історія психології. Основні напрямки психології ХХ століття. 

1.1.3 Психіка як предмет психології. 

1.2 Психологія особистості та діяльності. 

1.2.1 Поняття про особистість. Психологічна структура особистості. 

1.2.2 Проблема діяльності в психології, структура діяльності. 

1.2.3 Психологія професійної діяльності. 

1.3 Індивідуально-психологічні особливості особистості. 

1.3.1 Поняття про темперамент. Методика діагностики. 



1.3.2 Характер як система найбільш стійких властивостей особистості. 

1.3.3 Психологія професійної діяльності. 

1.4 Розвиток особистості. 

1.4.1 Періодизація психічного розвитку особистості. 

1.4.2 Динаміка психічного розвитку. 

1.4.3 Філософія марксизму. 

1.5 Пізнавальна сфера особистості. 

1.5.1 Відчуття і сприйняття як початкові форми освоєння дійсності. 

1.5.2 Увага та пам'ять: їх роль в системі пізнавальної діяльності людини. 

1.5.3 Мислення та інтелект. 

Модуль №2. Емоційно-вольова та соціально-психологічна сфера 

особистості. 

2.7. Емоційно-вольова сфера особистості. 

2.7.1. Загальне уявлення про емоції, роль емоцій. 

2.7.2. Почуття, види почуттів. 

2.7.3. Воля, вольові дії. 

2.8. 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. 

2.9. Психічні стани людини. 

2.9.1. Поняття психічних станів. 

2.9.2. Типові позитивні стани людини. 

2.9.3. Негативні психічні стани та їх попередження. 

2.10. Психологія спілкування. 

2.10.1. Види, структура, функції спілкування. 

2.10.2. Сприйняття та розуміння в процесі спілкування. 

2.10.3. Спілкування як комунікація 

2.10.4. Психологія колективу. 

2.5.1. Група та її структурна організація. 

2.5.2. Характеристика групових процесів. 

2.5.3. 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 «Менеджмент організацій і адміністрування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання 

теоретичних знань та формування практичних навичок щодо застосування 

норм трудового права. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

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 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 – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Менеджмент персоналу» 

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.).  

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 



договори 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 «Менеджмент персоналу» 

 

 

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 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» 

 

Дисципліни вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Менеджмент персоналу» 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕНІНГ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування необхідної 

комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного 

спілкування в усній і письмовій формах; вдосконалення вмінь та навичок 

читання, перекладу, письма; вироблення навичок читання та реферування 

професійної інформації, ведення бесіди з професійної тематики, ділового 

листування. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

особливостей англійської орфографії та основних правил граматики; 

вимог до оформлення та складання ділової документації; 

правил усного ділового спілкування; 

основних вимог до культури мовлення. 

 

застосування знань і розумінь: 

грамотно спілкуватися в межах усного ділового мовлення; 

вести переговори та презентації згідно вимог ділового мовлення;  

читати тексти фахового і загального характеру англійською мовою і 

перекладати їх; 

укладати та редагувати листи, звіти та ін., точно виражаючи зміст;  

складати необхідні види документів; 

користуватися необхідною літературою; 

заповнювати документацію. 

 

формування суджень: 

здатність набуття студентом навичок практичного володіння 

іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, 

зумовленої професійними потребами; одержання оновленої фахової 

інформації через іноземні джерела; 

користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах 

побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; 

переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного 

характеру; 

формування основних вмінь використання знань на практиці під час 

ведення ділової бесіди або спілкування по телефону в ділових цілях з 

урахуванням конкретних умов; 

ознайомлення з найбільш відомими зразками мовленнєвої поведінки 

під час проведення ділових зборів, презентацій та переговорів; 

ознайомлення з особливостями оформлення найбільш вживаних 



паперів. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

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. 

підсумкове – залік 

 

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  – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 
Дисципліна самостійного 

вибору студента. 

Вибіркова 

 

Спеціальність: 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація: 

«Менеджмент персоналу» 

Модулів –2 

Ступінь: 

бакалавр 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-й - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

2д-й  -  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 7,5 

самостійної роботи 

студента – 7,5 

 

- - 

Практичні 

45 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

45 год. - 

Індивідуальні завдання: - 

Вид контролю: залік 



8. Викладач 

Новікова К. О., асистент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Кар’єра в економічній сфері  

Тема 1. Працевлаштування  

1.1. Види діяльності в економічній сфері.  

1.2. Навички, необхідні для професійної діяльності.  

1.3. Документи для працевлаштування.  

1.4. Укладання резюме, автобіографії, супровідного листа.  

1.5. Підготовка до співбесіди.  

1.6. Співбесіда з метою працевлаштування. 

Тема 2. Презентація бізнес-проекту 

2.1. Складання бізнес-проекту.  

2.2. Інвестиційний план.  

2.3. Підготовка до презентації свого бізнес-проекту.  

2.4. Проведення презентації.   

Змістовий модуль 2. Професійна діяльність. 

Тема 3. Робота з документацією. 

3.1. Види робочої документації.  

3.2. Написання e-mail.  

3.3. Різновиди ділових листів. Лист-пропозиція.  

3.4. Складання звіту.  

3.5. Написання об‘яв та повідомлень.  

3.6. Укладання брошур. 

Змістовий модуль 3. Робота з бізнес-партнерами  

Тема 4. Підписання бізнес-угод 

4.1. Переговори з бізнес-партнерами.  

4.2. Угода про утворення товариства.  

4.3. Угода про партнерство і співробітництво.  

4.4. Ввічливі форми відмови. Участь в обговоренні проблем та пропозицій.  

4.5. Робота з закордонними партнерами.  

4.6. Розширення бізнесу.  

Тема 5. Проведення бізнес-зборів 

5.1. Організація та проведення бізнес-зборів та зустрічей.  

5.2. Організація та проведення конференцій.  

5.3. Телефонні переговори. Робота з партнерами в телефонному режимі та 

режимі online.   

Змістовий модуль 4. Проблеми на робочому місці. 

Тема 6. Конфлікти та проблеми 

6.1. Види стресових ситуацій на роботі та їх наслідки.  

6.2. Способи боротьби зі стресом.  

6.3. Бізнес-конфлікти: причини та способи подолання.  

6.4. Роль менеджера в управлінні конфліктними ситуаціями на робочому 



місці.  

6.5. Корпоративна етика.  

6.6. Види корпоративних розваг.  
 

10. Рекомендована література 

 

1. Данилова З. В., Гулкевич С. П., Сомова А. М. Business English. The Legal 

environment for business / З. В. Данилова, С. П. Гулкевич, А. М. Соиова. – 

Тернопіль, 1999. – 180 с. 

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

economics students. – Cambridge University Press, 2002.  

3. P. Emmerson. (2006) Essential Business Grammar Builder. MacMillan, 176 p.  

4. V. Evans, J. Dooley, H. Brown. (2012) Career Paths. Management I. Express 

Publishing, 108 p. 

5. V. Evans, J. Dooley, H. Brown. (2013) Career Paths. Management II. Express 

Publishing, 110 p. 

6. Oxford Dictionary of Business English for learning of English. – Oxford :  

Oxford University Press, 2000. – 268 p. 

7. Powell Mark. International negotiations. - Cambridge: Cambridge University 

Press, 2012. - 112 p.  

8. P. Strutt. Longman Business English Usage. Longman Group UK Limited, 

1995. 

9. Simon Sweeney. (2004) Test your Business English. Management. Penguin 

books, 94 p. 

10. K. Wakeman. Practice Tests for the BEC / K. Wakeman. – London : Express 

Publishing, 2006. – 272 p. 

 

 

 

 

  



ТРЕНІНГ МОДЕЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

«Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання тренінгу – вироблення практичних навичок 

прогнозування особливостей розвитку суспільно-історичних процесів, їх 

об‘єктивну зумовленість, взаємозв‘язки та взаємозалежності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності моделювання суспільно-політичного розвитку; 

особливостей методик та підходів моделювання; 

прогнозування загальносвітового суспільно-історичного розвитку. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння моделювати різні варіанти суспільно-історичного розвитку;  

уміння використовувати факти, дати, персоналії, різні дані для 

побудови перспективної моделі розвитку; 

уміння бачити взаємозв‘язок між минулим та майбутнім і його можливі 

варіанти розвитку. 

 

формування суджень: 

орієнтуватися в суспільно-історичних процесах використовуючи 

причинно-наслідковий принцип; 

аналізувати та зіставляти історичні процеси, що відбувалися з 

особливостями суспільної еволюції; 

працювати з статистичними, соціологічними даними, знатися на 

концепціях суспільно-історичного та культурного розвитку. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

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 – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного  

вибору навчального закладу 

Рік підготовки: 

1-й   

Модулів – 1 Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Менеджмент персоналу» 

Семестр: 

Змістових  

модулів – 2 

2д-й   

Лекції: 

0 год.   

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання -  

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год.   

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

45 год.   

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 7,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач  

Романуха О.М., к.і.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Вступ до моделювання 

Тема 1. Роль моделювання у науці та пізнанні. Види моделювання 

1. Основні характеристики моделювання як методу наукового пізнання 

2. Види моделювання 

3. Специфіка соціального моделювання 

4. Процес моделювання 

Тема 2. Приклади застосування моделювання в історії та 

суспільстві. 

1. Загальні відомості  

2. Співвідношення між кліодінамікой і кліометрією  

3. Еволюція моделювання 

4. Методи та системи моделювання  

Змістовий модуль 2 Види моделювання 

Тема 3. Економічне моделювання історії (майбутнього). 

1. Загальні відомості 

2. Виділення економічних об'єктів. 

3. Формалізація (наскільки це можливо) основних характеристик об'єкта 



4. Вибір методу рішення та його одержання. 

5. Аналіз рішення.  

Тема 4. Політичне моделювання історії (майбутнього). Світова 

політика як приклад історичного моделювання 

1. Загальні відомості 

2. Виділення політичних об'єктів. 

3. Формалізація (наскільки це можливо) основних характеристик об'єкта 

4. Вибір методу рішення та його одержання. 

5. Аналіз рішення.  

Тема 5. Суспільно-демографічне моделювання історії (майбутнього). 

1. Загальні відомості 

2. Виділення суспільно-демографічних об'єктів. 

3. Формалізація (наскільки це можливо) основних характеристик об'єкта 

4. Вибір методу рішення та його одержання. 

5. Аналіз рішення.  

Тема 6. Культурне моделювання історії (майбутнього). 

1. Загальні відомості 

2. Виділення культурних об'єктів. 

3. Формалізація (наскільки це можливо) основних характеристик об'єкта 

4. Вибір методу рішення та його одержання. 

5. Аналіз рішення.  

Тема 7. Особистість – суспільство. Моделі взаємовідносин та 

розвитку. 

1. Загальні відомості 

2. Виділення об'єкту дослідження. 

3. Формалізація (наскільки це можливо) основних характеристик об'єкта 

4. Вибір методу рішення та його одержання. 

5. Аналіз рішення.  

Тема 8.Історичні перехрестя як альтернативна історія 

(альтернативне моделювання). 

1. Загальні відомості 

2. Виділення історичних об'єктів. 

3. Формалізація (наскільки це можливо) основних характеристик об'єкта 

4. Вибір методу рішення та його одержання. 

5. Аналіз рішення.  

 

10. Рекомендована література  

  

1. Історія України : Змістовні модулі для семінарських занять для студ. 

екон. і торг. спец. / [Г.С. Бігун, О.І. Мармазова, О.М. Романуха та ін.]. – 

Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 33 с. 

2. Історія України : тести для студ. екон. і торг. спец. / [Г.С. Бігун, 

О.І. Мармазова, О.М. Романуха та ін.]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 44 с. 



3. Історія України : зміст. модулі : навч.-метод. посіб. для студ. екон. і торг. 

спец. / [Г.С. Бігун, О.І. Мармазова, О.М. Романуха та ін.]. – Донецьк : 

ДонНУЕТ, 2010. – 198 с. 

4. Бігун Г.С. Історія України : навч. посіб. для студ. екон. і торг. спец. / [Г. 

С. Бігун, О.І. Мармазова, О. М. Романуха]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 

257 с. 

5. Романуха О.М. Хрестоматія з історії України] : для студ. екон. та торг. 

профілю / О.М. Романуха. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. –  297 с. 

6. Історія України : навчальний посібник для студентів економічних і 

торгівельних спеціальностей та слухачів підготовчого відділення / О.І. 

Мармазова, О.М. Романуха. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 445 с. 

7. Кузнец Т.В. Історія України ХІХ століття : навч. посіб. / Т.В. Кузнець. - 

Умань : Жовтий, 2011. - 354 с.  

8. Коляда, Ю. В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки 

[Текст] : монографія / Ю. В. Коляда ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. 

Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 297 с. 

9. Єлісєєва, О. К. Моделювання управління соціально-економічними 

системами [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / О. К. Єлісєєва 

; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Д., 2011. - 34 с. 

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

Академвидав. - 2006. - 688 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%84%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$


ТРЕНІНГ З ОСНОВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета проведення тренінгу – розкриття основ і організації наукової 

діяльності, а також набуття студентами загальної наукової культури.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

спеціаліст: 

 

знання і розуміння: 

основні напрями досліджень в економіці;  

термінологія наукових досліджень;  методи наукових досліджень; 

джерела інформації, необхідної до наукових досліджень та засоби її 

пошуку;  

вимоги до структури, оформлення, захисту наукових праць; 

науково - технічні проблеми України у сучасних умовах розвитку 

економіки. 

 

застосування знань і розумінь: 

інтегрувати вже отриманні знання до виконання наукових праць 

(рефератів, звітів з практиці, курсових і дипломних робіт тощо); 

вивчення певної проблеми в рамках курсу дозволяє вчасно скорегувати 

тему наукової праці у відповідності з інтересами дослідника; 

оформити письмові роботи відповідно до навчальних загальнонаукових 

стандартів; 

здійснити ефективний пошук, узагальнення і створення наукового 

продукту; 

запропонувати ефективні засоби подачі напрацьованого матеріалу у 

формі доповіді з використанням технічних засобів презентації; 

самостійно вести наукові дослідження в області економічної. 

 

формування суджень: 

скорегувати тему наукової праці у відповідності з інтересами 

дослідника; 

узагальнення і створення наукового продукту; 

ефективні засоби подачі напрацьованого матеріалу у формі доповіді з 

використанням технічних засобів презентації. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

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

перший цикл вищої освіти. 



5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; публікація тез доповідей, статей; 

виконання індивідуального завдання (залік)  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS - 3 

Галузь знань : 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Дисципліни вільного вибору 

студента 

 

Модулів - 1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент 

персоналу» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 1-й   

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

2д-й   

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 7,5 

самостійної роботи 

студента –  7,5 
Ступінь: бакалавр 

 

0 год.   

Практичні, семінарські 

45 год.   

Лабораторні 

год.   

Самостійна робота 

45 год.   

Індивідуальні завдання:   

Вид контролю: залік 

 

8. Викладач 

Лохман Н.В., к.е.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Специфіка науково-дослідної діяльності.  

Тема 1. Специфіка науково-дослідної діяльності.  

1.1 Актуальність, цілі і завдання курсу «Основи наукових досліджень». 

1.2 Наука як сфера людської діяльності.  



1.3 Наукова комунікація. Наукова школа.  

1.4 Основні напрямки наукових досліджень в економіці.   

1.5 Науково-дослідницька діяльність студентів. 

Тема 2. Наукова організація дослідницького процесу.  

2.1 Організація творчої діяльності.  

2.2 Психологія наукової творчості.  

2.3 Робочий день науковця. 

2.4 Технічні засоби наукової діяльності 

Тема 3. Організація наукової роботи студентів вищої школи.  

3.1 Види наукових досліджень.  

3.2 Документальні джерела інформації та методика роботи з ними. 

 3.3 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації.  

3.4 Вибір спрямованості наукового дослідження, теми і її обґрунтування 

Тема 4.Вимоги до оформлення курсових та дипломних робіт.  

4.1 Курсова робота: загальна характеристика, послідовність, підготовчий 

етап, робота над текстом, заключний етап, захист.   

4.2 Дипломна робота: загальна характеристика, послідовність, захист.  

4.3 Типові помилки в написанні та оформленні курсової (дипломної, 

магістерської) роботи. 

Тема 5.Підготовка публікацій, рефератів, доповідей.  

5.1 Наукова публікація: поняття, функції, основні види.   

5.2 Наукова стаття: методика підготовки та оформлення публікації, техніка 

написання тексту.  

5.3 Реферат, доповідь (повідомлення). 

Змістовий модуль 2. Методологія наукового дослідження.  

Тема 6. Методологія наукового дослідження. 

6.1 Поняття наукового знання.  

6.2 Методологія дослідження. 

Тема 7. Методи наукового дослідження. 

7.1 Методи і техніка дослідження.  

7.2 Використання методів наукового дослідження. 

7.3 Методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях 

дослідження. 

 

10. Рекомендована література 

1. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 

апробація) [Текст ] : рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. 

навч. закл.] : [навч. посіб. / [В. М. Геєць та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України, Київ. нац. торговельно-екон. ун-т, за ред. А. А. Мазаракі . 

─ 2-ге вид., допов. ─ К., 2011 . ─ 296 с. ─ 978-966-629-494-7 



2. Кислий, В. М. Організація наукових досліджень [ Текст ] : навч. посіб. : 

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

Кислий ; М-во освіти і науки України . ─ Суми : Університетська книга, 2011 

. ─ 224 с. ─ 978-966-680-555-6. 

3. Лісова Н. О. Основи наукових досліджень. Методика і методологія [ Текст 

] : навч. посіб. для студ. екон. спец. ден. і заоч. форми навч. / Н. О. Лісова ; 

М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. 

Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки п-ва . ─ Донецьк : 

[ДонДУЕТ], 2006 . ─ 180 с. 

4. Макогон, Ю. В. Основи наукових досліджень в економіці [ Текст ] : навч. 

посіб. / Ю. В. Макогон, В. В. Пилипенко . ─ 2-ге вид. ─ Донецьк : "Альфа-

прес" , 2007 . ─ 144с. 

5. Стеченко, Д.М.     Методологія наукових досліджень [ Текст ] : підручник / 

Д.М. Стеченко, О.С. Чмир . ─ К. : Знання, 2005 . ─ 309с. + Дод.(96с. ) . ─ 966-

8148-83-5. 

6. Основи методології та організації наукових досліджень [ Текст ] : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл., курсантів, асп., ад'юнктів / А. Є. 

Конверський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка, за ред. А. Є. Конверського . ─ К. : Центр учб. л-ри, 2010 . ─ 352 с. 

─ 978-611-01-0082-3. 

Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [ 

Текст ] / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко . ─ 3-є вид., стер. ─ К. : Знання-

Прес, 2003 . ─ 295с. 

8. Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи 

студента [ Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я.Я. Чорненький, 

Н.В. Чорненька, 9. С.Б. Рибак . ─ К. : ВД Професіонал , 2006 . ─ 208с. ─ 966-

370-039-4. 

10. Основи наукових досліджень [ Текст ] : навч. посіб. / В. І. Романчиков . ─ 

К., 2007 . ─ 254с. ─ 966-364-399-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕНІНГ З РИНКУ ПРАЦІ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

знань про теорію і практику функціонування ринку праці; ключові моделі 

пропозиції праці, стандартні підходи до їх оцінки, а також базові підходи до 

аналізу попиту на працю, оплати праці і безробіття; методи управління 

формуванням попиту і пропозиції праці, зайнятості, безробіття, трудовими 

ресурсами, формуванням людського капіталу. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних понять і категорій теорії соціально-трудових відносин; 

видів, структури і сегментів ринку праці; 

елементів механізму та основних концепцій рівноваги ринку; 

закономірностей функціонування та розвитку ринку праці; 

ключових моделей пропозиції і попиту на працю, моделей ринку праці; 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти визначати основні джерела формування трудових ресурсів і 

трудового потенціалу підприємства, галузі, регіону та країни; 

вміти оцінювати стан та динаміку ринку праці; 

вміти сегментувати ринок праці за різними критеріями; 

вміти систематизувати основні функції держави в системі регулювання 

соціально-трудових відносин; 

 

формування суджень: 

здатність прогнозувати обсяги і структуру попиту на робочу силу; 

здатність визначати механізми та інструменти ринкового, державного 

та колективного договірного регулювання соціально-трудових відносин між 

суб‘єктами ринку праці; 

здатність використовувати сучасне трудове законодавство на ринку 

праці 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; виконання індивідуального завдання (100 балів). 



6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

1-й 2-й 

Модулів - 1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент 

персоналу»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 2д-й 4-й 

Лекції: 

0 год. 0 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год. 12 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 7,5 

самостійної роботи 

студента – 7,5 

 45 год. 78 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Корнілова О.В., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Особливості і структура навчальної дисципліни “Ринок 

праці” 

1.1. Мета, об‘єкт, предмет і завдання дисципліни. Структура навчальної 

дисципліни ―Ринок праці‖.  

1.2. Науково-методологічні засади навчальної дисципліни, зв‘язок з іншими 

дисциплінами. 

Тема 2. Ринок праці в економічній системі, його сутність і функції  
2.1. Методологічні підходи до аналізу ринку праці: особливості визначення 

об‘єкта ринку.  

2.2. Ринок праці як підсистема ринкової економічної системи. 

Функціональний зв‘язок ринку праці з іншими типами ринків.  

2.3. Структура ринку праці, його елементи. Класифікація та сегментація 

ринку праці за різними ознаками.  



2.4. Функції ринку праці. Позитивні та негативні наслідки функціонування 

ринку праці. 

Тема 3. Механізм саморегулювання ринку праці 
3.1. Теоретичні основи саморегулювання ринку праці. Регулююча роль 

попиту і пропозиції на конкурентному ринку. Ціна і вартість робочої сили. 

3.2. Класичний аналіз і конкурентні моделі ринку праці. Закони ―Хікса-

Маршала‖. Модель ―Хрест Маршала‖.  

3.3. Моделі ринків праці: патерналістська, соціал-демократична, ліберальна, 

їх основні характеристики. 

Тема 4. Інфраструктура ринку праці 

4.1. Необхідність, сутність та значення розвитку інфраструктури ринку праці. 

4.2. Організації та установи, що забезпечують функціонування ринку праці. 

4.3. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України. 

Тема 5. Індивідуальна пропозиція на ринку праці 
5.1. Складові індивідуальної пропозиції на ринку праці: час роботи, якість та 

інтенсивність праці. Функція корисності.  

5.2. Криві байдужості та бюджетна лінія. Гранична норма ринкової заміни. 

Карта байдужості. Ефект доходу та ефект заміни.  

5.3. Законодавче регулювання робочого часу в Україні та в інших країнах. 

Фактори, що впливають на індивідуальне рішення щодо пропозиції робочого 

часу. 

5.4. Поняття ―робоча сила‖ і ―людський капітал‖ та їх співвідношення. 

Особливості товару ―робоча сила‖ на ринку праці. Теорія людського 

капіталу. 

Тема 6. Сукупна пропозиція на ринку праці 
6.1. Сукупна пропозиція робочої сили: джерела, потоки та фактори. 

Структурно-функціональний аналіз пропозиції робочої сили.  

6.2. Поняття ―економічно-активне‖, ―економічно-неактивне населення‖ і 

―трудовий потенціал‖ та їх співвідношення. 

6.3. Якісний склад пропозиції робочої сили: за категоріями населення, віком, 

статтю, професіями, кваліфікацією. 

6.4. Регіональний аспект пропозиції робочої сили в Україні: обсяги 

пропозиції, структура, особливості формування і завдання з регулювання 

відповідно до попиту на робочу силу. 

Тема 7. Індивідуальний та сукупний попит на робочу силу 
7.1. Індивідуальний попит на робочу силу: поняття та фактори. Ринок 

робочих місць. Вимоги робочих місць до якості робочої сили.  

7.2. Циклічний характер попиту на робочу силу в зв‘язку з циклічністю 

економічного і технічного розвитку. Коротко- та довгостроковий попит на 

робочу силу.  

7.3. Свобода підприємництва, економічні інтереси та конкуренція 

роботодавців за робочу силу як умови функціонування ринку.  

7.4. Гранична продуктивність. Закон граничної віддачі.  

7.5. Регіонально-галузевий аналіз попиту на робочу силу.  



7.6. Сукупний попит на ринку праці. Пряма еластичність попиту на робочу 

силу. Перехресна еластичність попиту на працю.  

Змістовий модуль 2.  

Тема 8. Забезпечення зайнятості населення 
8.1. Сучасне поняття та комплексність проблеми зайнятості.  

8.2. Законодавче визначення зайнятості в Україні. Економічна та соціальна 

сутність зайнятості. Функції зайнятості. 

8.3. Показники зайнятості.  

8.4. Концептуальний поділ зайнятості. Класифікація основних форм 

зайнятості. Економічне і соціальне значення цих форм зайнятості.  

8.5. Основні тенденції у розвитку зайнятості в Україні та їх чинники.  

Тема 9. Безробіття, його форми i причини 
9.1. Сутність, чинники, економічні і соціальні наслідки безробіття. 

9.2. Основні причини безробіття в Україні.  

9.3. Диференціація безробіття за видами. Відмінності у визначенні 

безробітної особи за Законом України ―Про зайнятість населення‖ та за 

міжнародними нормами.  

9.4. Показники безробіття. 

9.5. Макроекономічні інструменти аналізу безробіття: природний рівень 

безробіття, крива Беверіджа, крива Філліпса Закон Оукена. Теорія пошуку 

роботи.  

9.6. Основні напрями державних заходів щодо скорочення рівня безробіття.  

9.7. Соціальний захист безробітних: головні принципи та механізми. 

Тема 10. Внутрішньофірмовий ринок праці 
10.1. Роль, функції, особливості внутрішньофірмового ринку праці. 

10.2. Дисбаланс на внутрішньофірмовому ринку: дефіцит і надлишок. 

Маркетинг внутрішньофірмового ринку праці, його сутність і мета. 

10.3. Дискримінація на внутрішньофірмовому ринку праці. Види 

дискримінації. Теоретичні основи дискримінації на ринку праці. 

Тема 11. Гнучкий ринок праці 
11.1. Поняття, фактори гнучкості та жорсткості ринку праці. 

11.2. Заходи щодо посилення гнучкості ринку праці. Види гнучких форм 

зайнятості. 

11.3. Нестандартні режими робочого часу: неповний робочий день, гнучкий 

робочий рік, стиснутий робочий тиждень, режими гнучкого робочого часу. 

11.4. Надомна праця. Тимчасовий найм та його форми. Методи посилення і 

засоби досягнення гнучкості витрат на робочу силу.  

11.5. Активність, мобільність і міграція робочої сили: чинники, які на них 

впливають. Основні теорії, позитиви і негативи трудової міграції.  

Тема 12. Аналіз і прогнозування стану ринку праці. 

12.1. Теоретичні основи аналізу ринку праці України. 

12.2. Інформаційне забезпечення аналізу та прогнозування стану ринку праці 

України 

12.3. Структура та показники аналізу ринку праці України. 



12.4. Основні методологічні визначення та поняття, що використовуються 

при аналізі ринку праці 

12.5. Основні методи збору неофіційної інформації для дослідження ринку 

праці. 

12.6. Прогнозування стану ринку праці України. 

Тема 13. Особливості та етапи формування ринку праці в Україні 

13.1. Основні етапи формування ринку праці України. 

13.2. Сучасний стан ринку праці в Україні. 

13.3. Вплив глобалізації на ринок праці України 
 

10. Рекомендована література 

1. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : 

підручник / Грішнова О. А. – К. : Знання, 2006. – 559 с.  

2. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Збірник завдань і вправ : 

навч. посібник / Н. Д. Дарченко, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов та ін. – К. : 

Центр учбової літератури, 2007. – 252 с. 

3. Лібанова Е. М. Ринок праці : навч. посібн. / Лібанова Е. М. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2003. – 224 с.  

4. Чернявська О.В. Ринок праці: навч. посібн. 2-ге вид. перероб. та доп. / 

Чернявська О.В. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 522 с. 

5. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посібн. / Боги- ня Д. П., 

Грішнова О. А. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2002. – 313 с.  

6. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості : навч. посібн. / 

Васильченко В. С. – К. : КНЕУ, 2005. – 252 с. 

7. Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір : монографія / ред. 

Е. М. Лібанова ; Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, Прогр. 

розвітку ООН в Україні. – К. [б. в.], 2008. – 316 с. 

8. Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посібн. / 

Осовська Г. В., Крушельницька О. В. – К. : Кондор, 2003. – 224 с.  

9. Рынок труда : учебник / под ред. Буланова В. С., Волгина Н. А. – М. : 

Экзамен, 2000. – 422 с.  

10. Экономика труда / под ред. Винокурова М. А., Горелова Н. А. – СПб. : 

Питер, 2004. – 656 с.: ил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

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 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 (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: 

 «Менеджмент персоналу» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

4-й 3-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 – 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 ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

 

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 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 – 4 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліни вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

3-й 3-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. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

студентів - майбутніх фахівців з економіки і управління - системи 

теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми розвитку і 

регулювання соціально-трудових відносин на всіх рівнях, забезпечення 

ефективної зайнятості населення,оптимізації і використання трудових 

ресурсів, тощо. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

з питань сутності економіки праці та соціально - трудових відносин на 

макро- і мікрорівні; 

різні підходи до мотивації праці ; 

сутності та особливостей застосування сучасних методів управління 

працєю. 

 

застосування знань і розумінь: 

про ефективне та оптимальне використання ресурсів праці на всіх 

рівнях їх використання; 

уміти розробляти план з праці та ефективно спланувати основні трудові 

показники; 

уміти аналізувати трудові показники на рівні підприємства, стан 

регіональних та національного ринку праці; 

використовувати  основи  ведення переговорів, укладання колективних 

угод і договорів, розв‘язання колективних трудових спорів; 

проводити моніторинг соціально-трудових відносин на рівні держави, 

регіону, підприємства. 

 

формування суджень: 

здатність формулювати поняття «праця», «трудові ресурси» та 

«економічно активне населення», «персонал»; 

здатність оцінити трудові ресурси підприємства та регіону; 

визначати різні форми і системи оплати праці. 

 

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, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 2 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу» 

 

Семестр: 

Змістових модулів -

3 

4-й 4-й 

Лекції: 

30 год. 6 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

-курсова робота 
 

Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. 8 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 60 год. 90 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 4 
Вид контролю: 

Екзамен, курсова робота 

 

8. Викладач 

Корнілова О.В., к.е.н.,доцент 

 



9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1 Роль праці в суспільстві та в економіці. 

Тема 1. Предмет та задачі курсу «Економіка праці і соціально-

трудові відносини».  

1.1 Зміст дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» 

1.2 Міжнародне та українське законодавство про працю. 

Тема 2. Праця, як основа життєдіяльності людини і суспільства.  
2.1 Праця, як провідний фактор виробництва. 

2.2 Види праці. 

2.3 Роль праці в розвитку людини та суспільства. 

Тема 3. Зайнятість населення і безробіття.  

3.1 Сутність, форми і види зайнятості 

3.2 Безробіття як соціально-економічне явище. 

3.3 Показники зайнятості та безробіття. 

Тема 4. Соціально-трудові відносини в ринковій економіці. 

4.1 Сутність соціально-трудових відносин, принципи. 

4.2 Соціальне партнерство. 

4.3 Профспілки: їх задачі та функції. 

Змістовий модуль ІІ. Трудові ресурси і їх формування на макро- і 

мікрорівнях 

Тема 5. Населення – ресурси для трудової діяльності.  

5.1 Населення країни 

5.2 Трудові ресурси, їх склад та визначення. 

5.3 Економічно-активне населення: характеристика та особливості 

визначення. 

Тема 6. Ринок праці – сучасний фактор формування робочої сили 

підприємства. 

6.1Поняття ринку праці: його ємність та  складові елементи 

6.2 Сегментація ринку праці та його інфраструктура. 

Тема 7. Формування і планування персоналу підприємства.  

7.1 Формування персоналу підприємства. 

7.1 Методи планування персоналу підприємства. 

Змістовий модуль ІІІ. Організація праці на підприємстві і їх 

стимулювання 

Тема 8. Організація праці на підприємстві. 

8.1 Поняття, зміст і задачі наукової організації праці на підприємстві. 

8.2 Розподіл та кооперація праці. 

8.3 Вимоги до охорони праці. 

8.4 Робочий час та дисципліна праці.   

Тема 9. Нормування праці. 

9.1 Поняття норм та нормативів з праці. 

9.2 Аналіз та нормування робочого часу на підприємстві. 

9.3 Норми виробітку та нормативні завдання. 

Тема 10. Ефективність і продуктивність праці. 



10.1 Поняття ефективності та продуктивності праці. 

10.2 Показники, які характеризують ефективність та продуктивність праці на 

підприємстві.  

10.3 Фактори впливу та резерви зростання ефективності праці. 

Тема 11. Мотивація праці.  

11.1 Сутність мотивації праці. Основні мотиватори та демотиватори. 

11.2 Теорії мотивації праці. 

11.3 Сучасні проблеми мотивації праці. 

Тема 12. Заробітна плата і її державне регулювання. 

12.1 Сутність заробітної  плати. Законодавство України про оплату праці. 

12.2 Тарифна та безтарифна системи оплати праці. 

12.3 Форми оплати праці. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини: 

Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. / П.Ю. Буряк, Б.А. 

Карпінський, М.І. Григорєва. – К.: ЦНЛ, 2004. – 440 с. 

2. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник / О.М. 

Полянський, У.С Расулова. – Донецьк, ДонНУЕТ, 2013 – 611 с. 

3. Кодекс законов о труде Украины: научно-практ. Комментарий / Под 

ред. И.Н. Пахомова. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Х.: Одиссей, 2003. – 864 с. 

4. Кодекс законів про працю України. Закон України про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). – Х.: «Одіссей», 2006. 

– 160 с. 

5. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: 

Підручник. – К.: Знання, 2006. – 535 с. (Вища освіта – ХХІ століття). 

6. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: 

Підручник. – К.: Знання, 2008. – 559 с. 

7. Єсіпова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Кондор, 2004. – 432 с. 

8. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. 

– 264 с. 

9. Мерзляк А.В., Михайлов Е.П., Карецький М.Х., Михайлова Г.О. 

Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посібник / Під ред. 

проф. Е.П.Михайлова. – К.: Центр навч. лит-ри, 2005. – 340 с. 

10. Пещенко І.Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. 

посібник. – Львів: Магнолія, 2009.  

 

 

 

 

 

 



ГАЛУЗЕВА ЕКОНОМІКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – засвоєння студентами 

теоретичних знань і практичних навичок використання загальноекономічних 

засобів і методів аналізу та планування у межах окремих галузей економіки, а 

саме: особливостям економіки кожної окремої галузі, визначенню її 

характеристик, вибору методів аналізу та планування в умовах відповідного 

виробництва. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

галузевої структури економіки України; 

особливостей галузевих комплексів; 

особливостей організації виробництва окремих галузей; 

методів аналізу у межах окремих галузей; 

методичних підходів до аналізу основних засобів і використання  

трудових ресурсів окремих галузей. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння виділяти галузі і галузеві комплекси в структурі економіки 

України; 

уміння правильно оцінити ефективність використання всіх видів 

ресурсів та взагалі господарської діяльності в окремих галузях; 

уміння розрахувати необхідні для прийняття рішень економічні 

показники; 

уміння виявити особливості організації виробництва окремих галузей. 
 

формування суджень: 

здатність обґрунтувати шляхи підвищення ефективності господарської 

діяльності підприємства окремої галузі; 

здатність оцінити ресурсний  потенціал та ефективність економічної 

діяльності в окремих галузях. 
 

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 



(100 балів);  

підсумкове – залік. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

2-й - 

Модулів - 1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 4-й - 

Лекції: 

30 - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 60 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 год. - - 

самостійної роботи 

студента – 4 год. 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач   

Лісніченко О.О., к.е.н. 

 

9. Програма навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Економіка промислових галузей 

Тема 1. Економіка машинобудування.  

1. Машинобудування як провідна галузь промисловості.  

2. Основні фонди підприємства у машинобудуванні.   

3. Трудові ресурси машинобудівного підприємства.  

4. Виробнича програма і виробнича потужність.  

5. Витрати виробництва і собівартість у машинобудуванні. 

Тема 2. Економіка сільського господарства.  

1. Особливості ринкової агроекономіки.  

2. Основні засоби сільського господарства.  

3. Нормування обігових активів.  

4. Продуктивність праці.  



5. Особливості рослинництва.  

6. Особливості тваринництва. 

Тема 3. Економіка будівництва.  

1. Зміст і сутність будівництва як галузі економіки.  

2. Виробничі ресурси будівництва.  

3. Трудові ресурси.  

4. Витрати будівництва та собівартість. 

Тема 4. Економіка гірничої промисловості.  

1. Зміст і роль гірничого виробництва.  

2. Виробничі ресурси гірничого підприємства.  

3. Трудові ресурси.   

4. Собівартість продукції.  

5. Особливості вугільного виробництва.   

Тема 5. Економіка охорони здоров’я.  

1. Організація охорони здоров‘я.  

2. Особливості економічних відносин у охороні здоров‘я.  

3. Системи фінансування охорони здоров‘я.  

4. Форми оплати медичних послуг. 

Змістовий модуль 2. Економіка галузей соціальної сфери 

Тема 6. Економіка освіти.  

1. Організація освіти.  

2. Особливості економічних відносин у сфері освіти.  

3. Джерела фінансування у освітній діяльності. 

Тема 7. Економіка житлового господарства.   

1.  Організація житлового господарства.  

2. Особливості економічних відносин у житловому господарстві.  

3. Соціальна справедливість у забезпеченні житлом.  

4. Форми участі держави у житловому господарстві. 

 

10. Рекомендована література 

1. Альбеков А.У. Экономика коммерческого предприятия.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. 

2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Л.А. 

Богдановская, Г.Г. Виногоров, о,ф, Мигун и др.; Под общ.ред. В.И. 

Стражева.- Мн.: Выш.шк., 2006. 

3. Гречак М.Г. Экономика предприятия.- Киев: КНЭУ, 2003. 

4. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебное пособие.-

М.:ИНФРА-М, 2006. 

5. Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учебн. Пособие – М.: ИНФРА-М, 

2003. 

6. Рожкова В.В. Управление производительностью труда.-И.: НИИ труда, 

2007. 

7. Уткин Э.А. Управление фирмой.- М.: «Акалис», 2006. 

8. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий.- М.: ИНФРА-

М,2008. 



9. РатушныйА.А., Черевик А.К. Экономика, организация и планирование на 

предприятиях угольной промышленности. Учебное пособие.-М.:Недра, 2009. 

10. Савицкая Л.Я. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.- М.: 

Инфра-М, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕТИКА СЛУЖБОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

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: 

«Менеджмент 

персоналу» 

 

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 

студента – 3 

 45 год. 78 
Індивідуальні заняття: 

- - 
Вид контролю: 

залік 



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. Етика і мораль. Етика ділового спілкування традиційного 

суспільства. Етика ділового спілкування в ученні Конфуція. Особливості 

етики ділового спілкування в західноєвропейській культурній традиції. 

Протестантськая етика і дух капіталізму. Загальні етичні принципи і характер 

сучасного ділового спілкування.  

Тема 2. Комунікативна діяльність та етика ділового спілкування. 
Поняття «комунікація» і «спілкування». Службовий етикет як сукупність 

правил поведінки людини. Норми професійних ділових відносин. Усна і 

писемна форми офіційно-ділового стилю. Види комунікативних актів. 

Правила ділового листування. 

Тема 3. Менеджер як ключова фігура виробництва. Вимоги до 

професійної відповідності сучасного керівника. Ділова кар´єра керівника. 

Стилі управлінської діяльності. Ефективність використання робочого часу. 

Тема 4. Імідж ділової людини. Характерні риси іміджу сучасного 

бізнесмена. Напрями вдосконалення іміджу національного виробника. 

Значення зовнішнього вигляду. 

Модуль 2. Практичні аспекти службового спілкування та 

фактории впливу. 

Тема 5. Спілкування як інструмент професійної діяльності.  
Фактории впливу. Культура вербального професійного спілкування. Техніка 

мовлення. Основи ораторського мистецтва. 

Тема 6. Невербальні засоби спілкування як вияв етичної культури 

особистості.  
Системами невербальних засобів спілкування: оптико-кінетична (кінесика); 

паралінгвістична система; екстралінгвістична система; проксеміка; контакт 

очей. 

Тема 7. Мовленнєвий етикет. Етикет службової телефонної 

розмови. 

Тема 8. Переговори. Основи стратегії переговорів.  
Підготовка до переговорів. Тактика і принципи переговорів. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БІЗНЕС-ЕТИКА ПІДПРИЄМСТВА   

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надати 

студентамтеоретичні знання та практичні навички свідомого застосування 

моральних загальнолюдських і професійно-орієнтованих принципів при 

аналізі виникаючих питань і проблем у сфері бізнесу та професійної 

діяльності 

 

2. Перелікпрофесійнихкомпетенцій, якіповинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основ ділової етики; 

сутності етики бізнесу; 

понять, змісту, предмету і кодекси етики професіонала; 

понять, сутності, значення етики управління; 

сутності та принципів ділового етикету; 

основних форм ділової комунікації; 

специфіки ділового спілкування з іноземними партнерами; 

основних проблем макро- і мікроетики; 

загальних механізмів впровадження етичних принципів і правил в 

практику ділових відносин. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміти використовувати принципи і етичні норми в ділових відносинах; 

уміти визначати корпоративну соціальну відповідальність підприємств; 

уміти користуватись кодексам етики професіонала; 

уміти виконувати правила ділового спілкування в роботі управлінця; 

володіти техніками ділового спілкування. 

 

формування суджень: 

визначати основні проблеми макро- і мікроетики та оперувати ними в 

процесі господарювання; 

користуватись особливостями та механізмами впровадження етичних 

принципів і правил в практику ділових відносин в Україні при ведені бізнесу, 

виявляти фактори, які впливають на ці процеси. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

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

перший цикл вищої освіти 

 

5. Оцінювання: 



поточне – опитування (усне, письмове); тестування; розв‘язання 

практичних ситуацій; публікація тез доповідей, статей; виконання 

індивідуального завдання;  

підсумкове – залік (100 б.) 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменуванняпоказників 
Галузьзнань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальноїдисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількістькредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна самостійного 

вибору студента 

Рік підготовки: 

2 2 

Модулів - Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент 

персоналу»  

Семестр: 

Змістовихмодулів - 2 4 4 

Лекції: 

15 4 

Індивідуальненауково-

досліднезавдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 4 

Лабораторні: 

Загальнакількість годин - 

90 

  

Самостійна робота: 

Тижневих годин 

дляденноїформинавчання: 
 45 82 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3   

cамостійної роботи 

студента – 6 
Вид контролю: 

залік 

 

8 Викладач 

Роженко О.В., ст.викладач 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи бізнес-етики 

підприємства. 

Тема 1. Основи ділової етики.  

1. Етика як наука.  

2. Сутність ділової етики  

3. Базові документи ділової етики.  

4. Етичні принципи та норми в ділових відносинах. 

Тема 2. Етика бізнесу та корпоративна соціальна відповідальність. 



1. Сутність етики бізнесу 

2. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств 

Тема 3. Етика професіонала. 

1. Поняття зміст і предмет етики професіонала 

2. Кодекс етики професіонала 

Тема 4. Етика управління. 

1. Етика управління: поняття, сутність, значення 

2. Правила ділового спілкування в робот управлінця 

3. Етикет управління 

Змістовий модуль 2. Техніка ділового спілкування. 

Тема 5. Діловий етикет Дрес-код. 

1. Діловий етикет: сутність, принципи, вимоги 

2. Етикет вітань і вистав 

3. Дрес-код 

Тема 6. Етичні норми різних форм ділової комунікації. 

1. Основні форми ділової комунікації 

2. Візитна картка в діловій комунікації 

Тема 7. Специфіка ділового спілкування з іноземними партнерами. 

1. Українська етика ділового спілкування 

2. Особливості ділової етики іноземних партнерів 

3. Сувеніри та подарунки в спілкуванні з іноземними партнерами 

Тема 8. Основні проблеми макро- і мікроетики. 

1. Сучасні проблеми макроетики 

2. Основні проблеми мікроетики 

Тема 9. Особливості та механізми впровадження етичних 

принципів і правил в практику ділових відносин в Україні. 

1. Загальні механізми впровадження етичних принципів і правил в практику 

ділових відносин  

2. Історія розвитку етичних уявлень в Україні 

3. Фактори, які впливають на впровадження етики в українське бізнес-

середовище 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Баранівський В.Ф., Скворцова Т.Г. Етика бізнесу: Навчальний посібник. – 

К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 200 с. 

2. Гриценко Т. Б., Гриценко С.П., Іщенко Т.Д., Мельничук Т.Ф.,Чуприк Н.В., 

Анохіна Л.П.Етика ділового спілкування: / за редакцією Т.Б. Гриценко, 

Т.Д.Іщенко, Т.Ф. Мельничук / Навч. посібник. — К.: Центручбової 

літератури, 2007 — 344 с. 

3. Подопригора М.Г. Деловая этикаУчебное пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ 

ЮФУ, 2012. – 116 с. 

4 Адаир Дж.Эффективная коммуникация: Обязательное условие для 

успешного ведения бизнеса/Ю. Гольдберг (пер.). — М.:Эксмо, 2003. — 237 с. 

5. Александров Д. Н., Алиэскеров М. А., Ахлебинина Т. В.Основы 



предпринимательства. Личность и синдром предпринимателя: Учеб.пособие  

— М. : Флинта, 2004. — 520с. 

6. Бизнес-дипломатия. Искусство делового общения и творчество в 

переговорах / В.И. Муравейник, В.В. Малый. — Д.: АП "Днепропетр. книж. 

тип.", 2001. — 280 с. 

7. Ботвина Н. В.Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового 

спілкування: Навч. посіб.. — К. : Артек, 2000. — 190с 

8. Браим И. Этикаделовогообщения. – Минск, 1996. 

9. Булыгина А. Этикаделовогообщения. – Новосибирск, 1995. 

10.Возный Т. С.Этика деловых отношений (для деловых людей и 

бизнесменов) / Т.С. Пархоменко (ред.). — К. :УкрИНТЭИ, 2001. — 106с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКОНОМІЧНА ЗВІТНІСТЬ  

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1.  Мета викладання навчальної дисципліни – формування вмінь і 

навичок щодо складання основних форм економічної звітності у ракурсі 

економіки конкретного підприємства; формування у студентів сучасного 

економічного мислення і системи спеціальних економічних знань в галузі 

управління діяльністю підприємства на підставі економічної звітності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

провідних економічних понять; 

місця економічної звітності в інформаційній системі підприємства; 

значення економічної звітності в управлінні підприємством; 

змісту, вимог і принципів економічної звітності; 

сутності, змісту, складу та принципів складання фінансової 

економічної звітності; 

сутності, змісту, складу та принципів складання статистичної звітності 

виробництва продукції та статистичної звітності основних фондів, залишків 

та витрат матеріалі; 

змісту, складу та принципів складання економічної статистичної 

звітності торгових підприємств; 

сутності, змісту, складу та принципів складання економічної 

статистичної звітності з праці; 

особливостей економічної звітності на підприємствах малого бізнесу 

 

застосування знань і розумінь: 

уміти використовувати методики складання форм економічної 

звітності; 

уміти використовувати законодавче і нормативно-правове регулювання 

економічної звітності; 

уміти вірно складати основні форми економічної звітності 

підприємства 

 

формування суджень: 

застосовувати форми економічної звітності для розрахунку 

економічних показників, які необхідні для прийняття управлінських рішень 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 

 

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



перший цикл вищої освіти 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування (усне, письмове); тестування; розв‘язання 

практичних ситуацій; публікація тез доповідей, статей; виконання 

індивідуального завдання;  

підсумкове – залік (100). 

 

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» 

за вибором навчального закладу 

Рік підготовки: 

2 2 

Модулів -  Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу»  

Семестр: 

Змістових модулів - 1 4д-й 3-й 

Лекції: 

 4 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 4 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 45 82 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 7,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

залік 

 

8 Викладач 

Роженко О.В., ст.викладач 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Основна економічна звітність підприємства  

Тема 1. Зміст, вимоги і принципи економічної звітності. 

Вступ. Визначення сутності, зміст, вимоги економічної звітності. 

Законодавче і нормативно-правове регулювання звітності та мета її 

складання. Принципи підготовки фінансової звітності та розкриття 

інформації.  Вибір облікової політики підприємства. Підготовка облікових 

даних для складання фінансової звітності. Порядок розглядання, подання та 



оприлюднення звітності підприємства. Термін зберігання бухгалтерських 

фінансових звітів. Значення виконання основних вимог до економічної 

звітності для її користувачів. 

Тема 2. Фінансова економічна звітність 

Сутність та основні принципи, зміст статей та методика заповнення 

Форми №1 "Баланс" підприємства. Зміст статей та методика заповнення 

Форми №2 "Звіт про фінансові результати". Примітки до річної фінансової 

звітності підприємства. Загальні вимоги та методика складання 

консолідованої фінансової звітності підприємства. Заповнення ФФЗ-1 

"Баланс", ФФЗ-2 "Звіт про фінансові результати", ФФЗ-4 "Звіт про власний 

капітал". 

Тема 3. Статистична звітність виробництва продукції. 

Статистична звітність з виробництва продукції, її законодавче та 

нормативно-правове регулювання. Зміст статей та методика заповнення 

Форми 1-П(міс), Форми 1-підприємництво(коротка)(річна), Форми 1-

ціни(пром)(міс). Заповнення Форми 1-П(міс), Форми 1-підприємництво 

(коротка) (річна). 

Тема 4. Статистична звітність основних фондів, залишків та 

витрат матеріалів. 

Статистична звітність основних фондів та залишків і витрат 

матеріалів, її законодавче та нормативно-правове регулювання. Зміст 

статей та методика заповнення Форми 11-ОЗ(річна), Форми 11-ер(річна). 

Заповнення Форми 11-ОЗ(річна), Форми 11-ер(річна).  

Змістовий модуль 2. Особливості економічної звітності. 

Тема 5. Економічна звітність торгових підприємств 

Статистична звітність торгових підприємств, її законодавче та 

нормативно-правове регулювання. Зміст статей та методика заповнення 

Форми 1-опт(міс), Форми 1-опт(квартальна, річна), Форми 1-

послуги(квартальна), Форми 1-торг(міс), Форми 3-торг(квартальна, річна), 

Форми 7-торг(річна). Заповнення Форми 1-опт(міс), Форми 3-

торг(квартальна, річна). 

Тема 6. Економічна звітність з праці. 

Статистична звітність з праці, її законодавче та нормативно-правове 

регулювання. Зміст статей та методика заповнення Форми 1-ПВ(місячна), 

Форми 1-ПВ(квартальна), Форми 6-ПВ(річна). Заповнення Форми 1-

ПВ(місячна), Форми 1-ПВ(квартальна). 

Тема 7. Особливості економічної звітності на підприємствах малого 

бізнесу. 

Особливості економічної звітності на підприємствах малого бізнесу. 

Зміст статей фінансової звітності малих підприємств. Заповнення форм 

фінансової звітності малих підприємств. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Економічна звітність підприємства. - Навчальний посібник для самостійної 



роботи студентів/Алєксєєв С.Б., Ємцева Л.М..- Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.- 

193с. 

2. Звітність підприємств: Навч.-практ. посіб. для студ. спец. «Облік та аудит» 

ден. та заоч. форм навчання / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, ін-т обліку і фінансів, каф. 

бух. обліку; / Е.С. Гейєр, О.М. Головащенко, О.А. Наумчук, Л.І. Тимчина. – 

Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. –  176 с.   

3. Економічна звітність підприємства. - Навчальний посібник для студ. Спец. 

«Економіка підприємства» / Алєксєєв С.Б., Алєксєєва Н.І., Ємцева Л.М.; М-

во освіти і науки, молоді та спорту  України, Донец.  нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. екон. п-ва. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 

2011. – 139 с. 

4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 40, 

ст.365 

5. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку» N 87 від 31.03.99 

6. Стасишен М.С., Поберезська Г.І., Петрик О.М. Звітність підприємства: 

Навчально-методичний посібник для студентів магістратури спеціальності 

8.050106 ―Облік і аудит‖ стаціонарної і заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 

2007. – 176 с. 

7. Левицька С.О. Звітність підприємства: Навчально-методичний посібник 

для студентів спеціальності «Облік і аудит». – Рівне: НУВГП, 2008. – 178 с. 

8. Абрютина М.С. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности. - М.: Дело и 

сервис, 2009.-190с. 

9. Адамс Р. Основы аудита: пер. с англ. /Под ред. Я.В. Соколова.- М.: Аудит, 

2008.- 398 с. 

10.  Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.- М.: 

Финасы и статистика, 2009.-224с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

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: 

 «Менеджмент персоналу» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

4д-й 5-й 

Лекції: 

0 год. 0 год. 

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 – 7,5 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАДРОВА БЕЗПЕКА  

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

студентів цілісних знань і умінь з організації кадрової роботи в компанії з 

метою забезпечення економічної безпеки підприємства. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

спеціаліст: 

 

знання і розуміння: 

місця кадрової безпеки в системі забезпечення економічної безпеки 

підприємства;  

методів і способів організації та управління кадрової безпекою 

організації - найбільш ефективні способи захисту конфіденційної інформації 

компанії;  

варіанти шахрайства, застосовувані нині 

 

застосування знань і розумінь: 

застосовувати теоретичні положення, ідеї та методи кадрового 

менеджменту для вирішення питань кадрової безпеки підприємства;  

правильно організовувати кадрову роботу з метою забезпечення 

економічної безпеки підприємства; 

самостійно приймати ефективні рішення щодо забезпечення кадрової 

безпеки;  

обґрунтовувати і впроваджувати в практичну діяльність вироблених 

рішень, з урахуванням правових обмежень  

 

формування суджень: 

щодо методів боротьби зі шпигунством конкурентів  

щодо рішень по забезпечення кадрової безпеки.   

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 

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

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування (усне, письмове); тестування; розв‘язання 

практичних ситуацій; публікація тез доповідей, статей; виконання 

індивідуального завдання;  

підсумкове – залік. 

 



6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування»  

за вибором студента 

Рік підготовки: 

3-й - 

Модулів - 1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6-й - 

Лекції: 

30 - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 45 - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Роженко О.В., ст. викладач 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні аспекти економічної 

безпеки підприємства 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи економічної безпеки 

підприємства 

1.1 Необхідність захисту підприємницької діяльності і напрямки 

забезпечення її безпеки.  Рівні безпеки.  

1.2 Історія терміну «безпека» і поняття «економічна безпека». Проблеми 

економічної безпеки підприємства в режимі стійкого функціонування та у 

кризові періоди.  

1.3 Сутність поняття «економічна безпека підприємства». Головна та 

функціональні цілі економічної безпеки підприємства.  

1.4 Об‘єкти та суб‘єкти економічної безпеки підприємства. 

Тема 2. Загрози економічній безпеці підприємства 



2.1 Характеристика дестабілізуючих чинників.  

2.2 Визначення системи заходів забезпечення безпеки підприємства. Поняття 

загрози економічній безпеці. Форми прояву загроз. Види загроз. 

2.3 Основна функція забезпечення економічної безпеки.  

Тема 3. Система економічної безпеки підприємства 

3.1 Сутність поняття «система економічної безпеки». Характеристика 

системи економічної безпеки підприємства.  

3.2 Цілі, завдання та функції системи економічної безпеки підприємства. 

Принципи побудови системи економічної безпеки підприємства.  

3.3 Елементи системи економічної безпеки підприємства. Відповідність 

системи економічної безпеки підприємства його політиці та стратегії.  

Тема 4. Стратегія економічної безпеки 

4.1 Елементи стратегії економічної безпеки підприємства. Сутність та види 

стратегій економічної безпеки.  

4.2 Структура процесу забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Алгоритм проведення функціонального аналізу заходів та фіксування його 

результатів щодо забезпечення належного рівня економічної безпеки 

підприємства.  

4.3 Характеристика процесу забезпечення економічної безпеки 

підприємства по складовим: фінансової, інтелектуальної, кадрової, техніко-

технологічної, політико-правової, інформаційної, екологічної, силової. 

Тема 5. Методи визначення рівня економічної безпеки підприємства 

5.1 Основні підходи до дослідження економічної безпеки підприємства: 

інформаційний, зовнішній, ресурсно-функціональний  

5.2 Сутність методів визначення рівня економічної безпеки підприємства: 

відтворювального, нормативного, графічного, ресурсного, функціонального, 

вірогідного.  

Змістовий модуль 2. Теоретико-методологічні засади кадрової 

безпеки підприємства 

Тема 6. Кадрова безпека як одне з основних напрямів економічної 

безпеки підприємства 

6.1. Персонал - ключовий ресурс економіки підприємства. 

6.2. Система понять кадрової безпеки. 

6.3. Зовнішні та внутрішні загрози кадрової безпеки: вразливість персоналу і 

загрози, які виходять від нього. 

Тема 7. Роль служби безпеки та керівників підрозділів 

підприємства у забезпеченні кадрової безпеки 

7.1. Взаємодія служби безпеки з кадровою службою підприємства. 

7.2. Взаємодія служби безпеки з юридичною службою підприємства. 

Тема 8. Особливості протидії основним загрозам протиправних і 

недобросовісних дій персоналу 

8.1. Протидія розкраданням матеріальних і нематеріальних активів у формі 

шахрайства. 

8.2. Протидія загрозі переманювання кваліфікованих фахівців. 



8.3. Протидію порушенням договірних зобов'язань, встановлених правил і 

регламентів. 

8.4. Протидія загрозам розпалювання деструктивних конфліктів 

Тема 9. Ключові елементи передової кадрової стратегії для 

забезпечення кадрової безпеки 

9.1. Підбір і прийом на роботу 

9.2 Перевірка персоналу під час роботи 

9.3 Звільнення персоналу фірми 

9.4. Проведення службової перевірки стосовно персоналу 

9.5 Політика забезпечення кадрової безпеки на підприємстві.  

9.6 Оцінка кадрової безпеки. Критерії та показники оцінки кадрового 

потенціалу. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства: 

навч.посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.М. Іванюта, А.О.Заїчковський – К.: 

Центр учбової літератури, 2009. – 256 с. 

2. Економіка підприємства: Підручник / За аг. ред. д-ра екон. наук, проф. 

С.Ф.Покропивного. – К.:КНЕУ, 2003. – 608с. 

3. Фролова Л.В. Економічна діагностика діяльності підприємств: методичний 

та практичний інструментарій: Навч.посіб. / Л.В. Фролова, О.О.Никитенко, 

С.О.Єрмак, Л.В.Івкова. – Донецьк: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 

2007. – 158 с. 

4. Донець Л. І. Економічна безпека підприємства / Л. І. Донець, Н. В. 

Ващенко. — К. : Центр учбов. літ., 2008. — 240 с. 

5. Управління безпекою бізнесу: Конспект лекцій / І.С.Фоломкіна. - Донецьк.: 

ДонНУЕТ, 2013. - 102 с. 

6. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : [навч. пос. для 

студ. вищ. навч. закл.] / [В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та 

ін.]. – К. : Правова єдність, 2009. – 544 с. 

7. Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика. – М.: Проспект, 

2009.  

8. Дроздов, Н.Г. Организация работы современной кадровой службы / Н.Г. 

Дроздов. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 76 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87542 

(09.09.2014).  

9. Потемкин В.К. Управление персоналом. – СПб.: Питер, 2010.  

10. Рогожин, М.Ю. Организация кадровой работы предприятия : учебно-

практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

240 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-6532-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253710 

(09.09.2014).  

 

 



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА  

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни  полягає в тому, щоб 

сформувати у студентів систему знань, умінь і навичок щодо оцінки  рівня 

соціально-економічної безпеки  країни або регіону в умовах  

трансформаційної економіки.   

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

спеціаліст: 

 

знання і розуміння: 

основ соціально-економічної безпеки; 

основнихсоціально-економічнихпроблем суспільства; 

сутності стратегії соціально-економічного розвитку. 

         

застосування знань і розумінь: 

уміння і навички визначення факторів впливу на розвиток  соціально-

економічної безпеки з урахуванням економіко-правового довкілля України; 

уміння щодо принципів, типів, форм і методів забезпечення соціально-

економічної безпеки ; 

уміння формувати позитивне сприяння необхідності адаптації людини  

в нових умовах діяльності; 

уміння і навички проводити моніторинг соціально-економічної безпеки 

регіону. 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспективи розвитку складових соціально-

економічної безпеки; 

здатність визначити та надати характеристику системи соціальної 

безпеки; 

здатність надати оцінку чинникам, які створюють загрозу соціально-

економічній безпеці; 

здатність студентів проводити аналіз впливу результатів діяльності 

людини на зовнішне сеедовище та соціально-економічні зміни. 

 

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 – залік. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

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: 

2-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 4д-й - 

Лекції: 

30 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 45 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 7,5 - - 

самостійної роботи 

студента – 7,5 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Роженко О.В., ст. викладач 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Методологічні засади соціально-економічної 

безпеки 

Тема 1. Соціальний аспект економічної безпеки. 



Тема 2. Визначення ролі соціально-економічної безпеки  в умовах 

ринку.   

Тема 3. Система соціально-економічної безпеки. 

Тема 4. Стратегія, тактика і механізм реалізації політики 

соціально-економічної безпеки. 

Тема 5. Критерії та методи оцінкиї соціально-економічної безпеки. 

Змістовий модуль 2. Забезпечення соціально-економічної безпеки, як 

головна умова сталого розвитку 

Тема 6. Забезпечення соціально-економічної безпеки заходами 

держави 

Тема 7. Основні заходи щодо підвищення соціально-економічної 

безпеки 

Тема 8. Соціально-економічна безпка регіону: принципи 

діагностики та заходи її забезпечення 

 

10. Рекомендована література 

  

1. Акер Дэвид.А. Стратегическое рыночное управление. Бизнес стратегия 

для успешного менеджмента / Пер. с англ. С.Жильцов. 6-е изд., между 

нар. Петербург: СПб.Питер, 2002.- 544 с, 

2. Андрощук Г.А.  Экономическая безопасность предприятия: защита 

коммерческой тайны . - К.:Издат.Дом "Ин Юре", 2000 . - 400с. 

3. Бесчастній В.Н. Экономическая безопасность:кономіка  праці  і  

соціально-трудові  відносини: компендіум.-Донецк:Каштан,2010,-1058 с. 

ISBN 978-966-427-199-5 

4. Гусев В.С. Экономика и организация безопасности хозяйствующих 

субъектов. - СПб.:Очаров.странник, 2001. - 256с. 

5. Дем‘яненко Г. Є. Методика оцінки економічної безпеки регіону // 

Торгівля і ринок України. Вип..13, том 1. – Донецьк: Дон дует, 2002. – С.54-

59. 

6. Донець Л.І., Ващенко Н.В., Яцина Л.В. Економічна безпека підприємства 

/ Під ред. Л.І.Донець.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.- 160с. 

7. Драчев С.С. Основы корпоративной безопасности . - СПб.:ПОЛИГОН, 

2000. - 240с.  

8.  Єрмоленко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, 

реальні загрози, стратегія забезпечення. – К., 2001. – 309 с. 

9.  Жуков А. Маркин Н. Все о защите коммерческой информации. – К., 

2002. – 120с. 

10. Закон України «Про державні соціальні  стандарти та  державні соціальні 

гарантії» від 5 жовтня 2000 р.// Офіційний вісник України.-2000.-№ 44. 

 

 

 

 



НОРМУВАННЯ ТА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ 

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

студентів - майбутніх фахівців з економіки і управління - системи 

теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми розвитку і 

регулювання нормування праці в Україні.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

спеціаліст: 

 

знання і розуміння: 

суть нормування праці та його взаємозв‘язок з організацією праці, 

виробництва, плануванням та управлінням підприємством; 

мета і основні завдання нормування праці на сучасному етапі; 

об‘єкт і предмет нормування праці; 

система норм праці та сфери їх застосування. ; 

аналіз трудового процесу; 

технологічна та трудова структури операції; 

мікроелементи  трудового процесу; 

витрати змінного робочого часу; 

структура затрат робочого часу та сфери застосування з метою аналізу 

причини нерегламентованих перерв та простоїв устаткування; 

методи безпосередніх вимірів та моментних спостережень. 

 

застосування знань і розумінь: 

розробка показників, що характеризують ефективність змінного 

робочого часу 

визначення загальної норми робочого часу  

визначення норми штучного та штучно-калькуляційного часу 

розуміння різниці між «нормою праці» та «трудовим нормативом» 

визначення сутності нормативних матеріалів і їх ролі при встановленні 

норм часу 

визначення видів норм затрат робочого часу за ступенем 

обґрунтування. 

застосування методів встановлення норм. 

визначення трудомісткості. 

 

формування суджень: 

здійснення на практиці організації нормування на підприємстві; 

гармонічне сполучення норм виробничого процесу в часі; 

нормування праці робітників як конкретна форма реалізації процесу 

поєднання робочої сили з засобами виробництва; 



сполучення раціональних організаційних форм і економічних методів 

нормування праці. 

 

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 – екзамен. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS –5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування»  

Дисципліни вільного вибору 

студента 

Модулів -1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент 

персоналу»  

Рік підготовки: 

Змістових модулів -3 3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

Загальна кількість годин 

-150 
Семестр 

5 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 6 Ступінь: 

бакалавр 

26 год. год. 

Практичні, семінарські 

39 год. год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

85 год. год. 

Індивідуальні завдання:   год. 

Вид контролю: залік 

 

8. Викладач 

Лохман Н.В., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Нормування праці. 



Тема 1. Сутність нормування праці. 

1. Поняття та роль нормування праці у виробничому процесі. Сучасні 

тенденції нормування праці.  

2. Визначення норм і нормативів. 

Тема 2. Завдання та зміст нормування праці.  

1. Мета та завдання нормування праці на промисловому підприємстві.  

2. Процес нормування праці. Зміст нормування праці 

Тема 3. Об’єкт і предмет нормування. 

1. Характеристика об‘єкта нормування праці.  

2. Класифікація норм. Предмет нормування праці, як головна складова 

ефективного виробництва.  

Змістовий модуль 2. Аналіз трудових процесіві затрат робочого 

часу 

Тема 4. Класифікація затрат робочого часу. 

1. Виробничий цикл.  

2. Норма часу.  

3. Методика розрахунку норм робочого часу. 

Тема 5. Типова структура норми часу. 

1. Фотографія робочого часу.  

2. Сетеві графіки.  

Тема 6. Методи аналізу затрат робочого часу. 

Традиційні методи аналізу затрат робочого часу. Закордонний досвід 

аналізу затрат робочого часу. 

Змістовий модуль 3.  

1. Визначення норм праці 

Тема 7. Призначення та класифікація нормативів праці. 

1. Місце нормативів праці у виробничому процесі.  

2. Класифікація нормативів праці. 

Тема 8. Методи створення трудових нормативів. 

1. Норми виробітку. Норми часу.  

2. Норми обслуговування. Норми управління.  

3. Норми завдання. 

Тема 9. Трудомісткість продукції. 

1. Сутність поняття тру місткості праці та фактори, що її визначають.  

2. Методика розрахунку трудомісткості праці.  

3. Шляхи зниження трудомісткості праці. 

 

10. Рекомендована література 

  

1. Гріньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: Нав. посібник: 

Підручник - К.: Знання, 2009р.   

2. Пасічник В.Г. Організація виробництва. – К.: Центр навчальної літератури, 

2005р. – 248с. 

3. Круша В.П., Подвігіна В.І., Гулевіч В.О. Організація виробництва. 

Підручник. – К.: Каравела, 2010. -536с. 



4. Петрович Й.М. Організація виробництва (практикум): Навч. посібник. – 

Львів: Новий світ. – 2008 р. 

5. Петрович Й.М. Організація виробництва: Підручник – Львів: Магнолія, 

2009р. 

6. Мороз В.С. Організація виробнитва: Навч. Посібник – Львів: Новий світ, 

2007р. – 252с. 

7. Тян Р.Б. Організація виробництва: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2005р. – 248с. 

8. Цигилик І.І. Економіка й організація виробництва: навч. посіб. у схемах, 

формулах і табл. – К.: Центр навчальної літератури, 2006р. – 176с 

9. Золотогоров В.Г. Организация и планирование производства. Практическое 

пособие. – Мн.: ФУАинформ, 2001г. 

10. Тесакова Н.В. Бренд и торговая марка: развод по-русски. – СПб.: Питер, 

2004г. – 267с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕМОГРАФІЯ І ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ 

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – вивчення 

теоретичних та практичних засад демографічних процесів, що мають місце в 

сучасній Україні та у світі в цілому, та формування навичок аналізу таких 

процесів і врахування демографічних закономірностей при плануванні 

індивідуального і суспільного розвитку. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

загальних питань теорії та історії демографії України; 

основних методів вивчення демографічних досліджень; 

концепцію відтворення населення 

 

застосування знань і розумінь: 

визначати головні поняття й категорії демографії; 

характеризувати методологічні підходи і методи аналізу демографічних 

процесів і структур; 

робити кількісний аналіз і вимірювання демографічних процесів і 

структур 

 

формування суджень: 

аналізувати процеси народжуваності, смертності, шлюбності і 

розлучуваності, міграції в Україні і світі в цілому; 

висвітлювати актуальні проблеми сучасної демографічної ситуації і 

напрямки демографічної політики; 

використанню демографічних тенденцій у процесах планування 

соціальної та економічної діяльності на місцевому, регіональному та 

національному рівнях. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

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

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування (усне, письмове); тестування; розв‘язання 

практичних ситуацій; публікація тез доповідей, статей; виконання 

індивідуального завдання;  

підсумкове – залік. 



6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань 07 

"Управління та 

адміністрування" 

За вибором студента 

Рік підготовки: 

1-й - 

Модулів - 1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 2-й - 

Лекції: 

26 - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

39  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 85 - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 4 
Вид контролю: 

Залік 

   

8. Викладач 

Волошина С.В., к.е.н., доцент  

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1 Теоретико-методологічні засади демографії 

Тема 1. Методологічні засади демографії  

1.1 Демографічні процеси і структури.  

1.2 Обєкт, предмет і метод демографії.  

1.3 Відтворення населення як предмет демографії.  

1.4 Історичні аспекти становлення демографії як науки. 

Тема 2. Джерела інформації про народонаселення 

2.1 Первинна і вторинна демографічна інформація.  

2.2 Вимоги до демографічної інформації.  

2.3 Основні джерела демографічної інформації.  

2.4 Переписи населення та їх роль у демографічному аналізі.  

2.5 Поняття постійного та наявного населення.  

2.6 Мета, планування, терміни і процедури перепису населення. 

2.7 Основні інструменти перепису населення.  



2.8 Суцільні та вибіркові переписи.  

2.9 Історія проведення переписів населення в Україні та їх основні 

результати.  

2.10 Поточний статистичний облік природного руху населення.  

Тема 3. Смертність і тривалість життя населення  
3.1 Смертність як соціально-демографічне явище.  

3.2 Характеристики смертності (коефіцієнти, індекси, таблиці).  

3.3 Соціальні аспекти смертності. Дитяча смертність.  

3.4 Тривалість життя як демографічна категорія.  

3.5 Умови і фактори, що впливають на тривалість життя. 

Тема 4. Шлюбність і розлучуваність  
4.1 Демографічне поняття шлюбності.  

4.2 Показники шлюбності.  

4.3 Види шлюбів (юридичний, фактичний, моногамний та ін.).  

4.4 Особливості і тенденції шлюбних процесів в Україні. 

Тема 5. Народжуваність і планування сім'ї  
5.1 Демографічне поняття народжуваності і фертильності.  

5.2 Кількісні характеристики.  

5.3 Сім‘я як об‘єкт демографічного аналізу.  

5.4 Сімейний портрет населення.  

5.5 Умови і фактори, що впливають на становлення сім‘ї.  

5.6 Передумови створення сім‘ї.  

Змістовний модуль 2 Теоретико-методологічні основи трудової 

міграції 

 Тема 6. Чисельність і структура населення України та її регіонів 

6.1 Кількісні показники населення України та її регіонів.  

6.2 Основні тенденції зміни чисельності.  

6.3 Причини кількісної динаміки населення України.  

Тема 7. Відтворення населення  

7.1 Моделі відтворення населення.  

7.2 Моделі стаціонарного і стабільного населення. Теоретичні моделі. 

Тема 8. Демографічне прогнозування і демографічна політика 

8.1 Демографічне прогнозування.  

8.2 Демографічна політика. Принципи демографічної політики.  

8.3 Регулювання зростання населення. 

Тема 9. Міграція населення 

9.1 Демографічне поняття міграції населення.  

9.2 Природні, соціальні, економічні та інші причини міграції.   

9.3 Основні тенденції міграції населення світу. 

 
10. Рекомендована література 

  

1. Дорошенко Л. С. Демографія. — К.: МАУП, 2005. 

2. Закон України ―Про Всеукраїнський перепис населення‖  

3. Муромцева Ю.І. Демографія: Навчальний посібник.-К.: Кондор, 2006.-



300с.  

4. Пальян З.О. Демографічна статистика: Навч.метод. посібник для самост. 

вивч. диск. – К.: КНЕУ, 2003.-132с. 

5. Прибиткова І. М. Основи демографії. — К., 1998. 

6. Допоміжна 

7. Современная демография: Учеб. пособие / Под ред. А. Я. Кваши, В. А. 

Ионцева. — М., 1995. 

8. Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистика населення: Підруч. Для вузів. — 

К., 1993. 

9. Стеценко С. Г. Демографічна статистика: Підручник.-К.: Вища школа, 

2005.-415с. 

10. Стешенко В. С. Демографічна криза в Україні: проблеми дослідження, 

витоки, складові, напрямки протидії. — К., 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ІНТЕРЕСАМИ 

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

студентів знань, умінь та навичок щодо формування та застосування 

механізмів та інструментів ефективного управління економічними 

інтересами підприємства та його взаємодії із зацікавленими сторонами. 
 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути студент: 
 

знання і розуміння: 

основних категорій й понять дисципліни;  

методологічних основ управління економічними інтересами;  

сутності, особливостей та ролі різних зацікавлених сторін в системі 

управління економічними інтересами; 

критеріїв, показники та методику оцінювання ефективності управління 

економічними інтересами; 

сутності, складових та пріоритетів формування системи управління 

економічними інтересами стосовно співпрацівників підприємства; 

 

застосування знань і розумінь: 

здібність використовувати знання у проблемних ситуаціях, у 

формуванні визначень;  

робити наукові узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які 

властиві процесу управління економічними інтересами та взаємодії із 

зацікавленими сторонами;  

формувати ефективну взаємодію роботодавців зі співробітниками в 

контексті задоволення економічних інтересів усіх зацікавлених сторін; 

формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на 

засадах корпоративної соціальної відповідальності; 

здатність аналізувати соціально-економічні наслідки управлінських 

рішень в сфері управління економічними інтересами. 

 

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, кейсів; підготовка тез доповідей; виконання самостійних робіт 

студента; 

підсумкове – залік. 



6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань 07 

"Управління та 

адміністрування" 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

3-й - 

Модулів - 1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6 - 

Лекції: 

30 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 60 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 4 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Волошина С.В., к.е.н., доцент  
 

9.Програма навчальної дисципліни 
 

1. Управління економічними інтересами: сутність та базові поняття. 

2. Методологічні основи управління економічними інтересами. 

3. Система управління економічними інтересами. 

4. Визначення пріоритетів формування системи управління економічними 

інтересами 

5. Класифікація зацікавлених сторін та управління взаємодією з ними. 

6. Реалізація стратегічних змін на основі управління економічними інтересами. 

7. Формування бізнес-моделі управління економічними інтересами. 

8. Соціально-психологічні особливості управління економічними інтересами. 

 
 

10. Рекомендована література 

 

1. Валитов Ш. М. Взаимодействие власти и бизнеса. Сущность, новые формы 

и тенденции, социальная ответственность / Ш. М. Вали- тов, В. А. Мальгин. – 

М. : Экономика, 2009. – 207 с 



2. Пірен М.І. Конфлікти і управлінські ролі: соціально-психологічний аналіз. 

– К.: Вид- во УАДУ, 2000.—200с. 

3. Вайни Х. Организация: заинтересованные стороны, предназначение и 

ответственность. Кн. 4: Учеб. пособие / Пер. с англ. – Жуковский: МИМ 

ЛИНК, 2013.  

4. Бахру А. Анализ внешнего окружения. Кн. 2: Учеб. пособие / Пер. с англ. – 

Жуковский: МИМ ЛИНК, 2013.  

5. Мороз В.С. Організація виробнитва: Навч. Посібник – Львів: Новий світ, 

2007р. – 252с. 

6. Тян Р.Б. Організація виробництва: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2005р. – 248с. 

7. Цигилик І.І. Економіка й організація виробництва: навч. посіб. у схемах, 

формулах і табл. – К.: Центр навчальної літератури, 2006р. – 176с 

8. Золотогоров В.Г. Организация и планирование производства. 

Практическое пособие. – Мн.: ФУАинформ, 2001г. 

9. Тесакова Н.В. Бренд и торговая марка: развод по-русски. – СПб.: Питер, 

2004г. – 267с. 

10. Гріньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: Нав. посібник: 

Підручник - К.: Знання, 2009р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

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 – 4 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

 

Дисципліна вільного  

вибору студента 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: 

 «Менеджмент персоналу» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

6-й 6-й 

Лекції: 

30 год. 30 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. 30 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

60 год. 60 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 4 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Лісніченко О.О., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Предмет, об’єкт та задачі економічного аналізу.  

2.1. Предмет, зміст та задачі економічного аналізу господарської діяльності 

підприємства 

2.2. 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 

 

11. Економічний аналіз [ Текст ] : зб. наук. праць каф. екон. аналізу / Терноп. 

нац. економ. ун-т . ─ Т. : Економічна думка, 2007 -.126с. 

12. Бланк И.А.  Управление торговым предприятием. – М.: Ассоциация 

авторов и издателей. ТАНДЕМ. Издательство ЭКМОС, 1998. – 416 с. 

13. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Экономический анализ: Ситуации, тесты, 

примеры, задачи, выбор оптимальних решений. – М.: Финансы и статистика, 

2001. – 656с. 

14. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз: 

Практикум: Навч. посіб. Для студентів вузів. – Житомир: ФІТІ, 2000. – 406с. 

15. Бутинець Ф.Ф.  Бухгалтерський облік: роздуми вченого / Ф.Ф. Бутинець: 

Житомир. інж.-технол. Ін-т. – Житомир: ПП ―Рута‖, 2001. – 100 с. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. – 

М.: ИКЦ  ―ДИС‖, 1997. – 224 с. 

19. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері 

управління: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2002. – 224 с. 

20. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ 

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – розкрити сутність 

ділових комунікацій у межах соціальних комунікацій, розкрити їх специфіку 

порівняно з іншими видами соціальних комунікацій. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

ознайомити студентів з понятійно-категоріальним апаратом теорії 

комунікації взагалі та діловими комунікаціями зокрема, пояснити 

особливості та специфіку ділових комунікацій в економіці, з'ясувати роль 

інформації у сфері ділового спілкування. Розглянути структуру та специфіку 

комунікативних процесів, розвивати у студентів навички здійснення 

ефективних ділових комунікацій. 
 

застосування знань і розумінь: 

знати місце комунікацій в менеджменті, 

знати типи ділових стратегій та їх використання на підприємстві;  

знати типові манери спілкування в діловому суспільстві та знати види      

ділових стилів поведінки; 

знати в яких рамках проводиться ділове спілкування та визначити свій 

особистий стиль спілкування; 

знати поняття конфлікту, їхні різновиди, сутність та природу,знати 

методи управління конфліктами в організації; 

знати алгоритм проведення ділових переговорів,знати правила 

складання ділових листів; 

знати методику розвитку особистості  у робочому колективі. 
 

формування суджень: 

розуміти типи та види комунікацій в менеджменті та ефективно їх 

використовувати в сучасних умовах ринку; 

вміти використовувати ділові стратегії на підприємстві та виділяти їх 

типи, визначати свій особистий стиль спілкування за обставинами; 

вміти оптимально використовувати засоби та прийоми ділових 

комунікацій відповідно до комунікативної ситуації; 

вміти розробити план ведення комерційних переговорів, 

аналізувати ділові комунікації на предмет їх ефективності; 

розуміти типологію конфліктної поведінки,вміти розробити детальний 

план заходів з приводу знищення бар‘єрів в  комунікації 

здійснювати ефективні ділові комунікації. 

 



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 –залік. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування»  

за вибором студента 

Рік підготовки: 

3-й - 

Модулів - 2 
Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6-й - 

Лекції: 

30 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 75 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 4 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Корнілова О.В., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Ділові комунікації  в умовах ринку 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи ділових комунікацій. 

1.1. Ділові комунікації як специфічна сфера людських відносин в організації. 

1.2. Система відносин в організації як предмет вивчення ділових комунікацій. 



1.3. Типові манери спілкування в діловому суспільстві. 

Тема 2. Інформація,як складова комунікаційної мережі. 

2.1  Комунікативні властивості інформації. 

2.2. Інтернет як носій комунікації. Роль інформаційних технологій в 

удосконаленні комунікацій. 

Тема 3. Ефективність комунікацій в умовах ринку. Ділові стратегії. 

3.1. Значення ефективних комунікацій  в організаціїї у сучасний період.  

3.2.Види комунікації. Вербальні  комунікації. Невербальні комунікації. 

Семантичні бар‘єри. 

3.3. Ділові стратегії управління спілкуванням. 

Змістовий модуль 2. Управління спілкуванням та комунікацією 

Тема 4. Принципи організації ділових комунікацій на підприємстві. 

4.1. Принципи організації ефективного комунікаційного процесу з  

персоналом. 

4.2.Межі управління коммунікаціямі. Управління комунікаціями у зв'язках з 

громадськістю в комунікаційному менеджменті.   

4.3.Інноваційність та креативність у виборі комунікаційних рішень. Поліцентрізм 

та мультінаправленість комунікацій. 

Тема 5. Комунікативні конфлікти та їх наслідки. 

5.1. Поняття конфлікту. Види конфліктів.  

5.2. Конфлікт між особою та групою. Конфліктна поведінка. 

5.3. Типологія конфлікту. Наслідки конфлікту. 

Тема 6. Стратегія, стилі та ведення комерційних переговорів.  

6.1. Переговори.Стратегія та стилі ведення переговорів. 

6.2. Розробка плана ведення комерційних переговорів. Алгоритм проведення 

комерційних переговорів. 

6.3.  Порівняльний аналіз ділового етикету в різних державах. 

Тема 7. Ділові зустрічі та прийоми. Ділові наради. 

7.1. Ділова зустріч. Розробка плану проведення ділових зустрічей. Алгоритм 

проведення ділової зустрічі. 

7.2. Теоретичні підходи до стратегії організації ведення переговорів. 

7.3. Ділова нарада та організація її проведення. Алгоритм організації ділової 

наради. 

7.4.  Ділова нарада та організація її проведення. Алгоритм організації ділової 

наради. 

 

10. Рекомендована література   

  

1. Асмолова, М. Л. Деловые комплименты: управление людьми при 

внедрении инноваций :учеб. пособие / М. Л. Асмолова. – М. : Инфра-М, 2012. 

2. Гойхман, О. А. Речевая коммуникация : учебник / О. Я. Гойхман, Т. М. 

Надеина. –2-e изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2008. 

3. Гончарова, Т. В. Речевая культура личности [Электронный ресурс] : 

практикум / Т. В. Гончарова, Л. П. Плеханова. – М. : Флинта ; Наука, 2012. 



4. Добрина, Н. А. Резюме, характеристика, рекомендация: как подготовить 

правильно и быстро / Н. А. Добрина, И. В. Мустафина. – М. : Инфра-М, 2013. 

5. Журавлева, И. В. Оформляем документы на персональном компьютере 

грамотно и красиво :ГОСТ Р.6.30-2003 / И. В. Журавлева, М. В. Журавлева. – 

М. : Инфра-М, 2008. 

6. Зельдович, Б. З. Деловое общение : учеб. пособие / Б. З. Зельдович. – М. : 

Альфа-Пресс,2007. 

7. Кирсанова, М. В. Деловая переписка : учеб.-практ. пособие / М. В. 

Кирсанова, Н. Н. Анодина, Ю. М. Аксенов. – 3-е изд. – М. : Инфра -М, 2012. 

8. Кривокора. Е. И. Деловые коммуникации : учеб. пособие / Е. И. Кривокора. 

– М.: Инфра-М, 2013. 

9. Кузнецов, И. Н. Деловое общение. Деловой этикет [Электронный ресурс] : 

учеб. Пособие для студентов вузов / И. Н. Кузнецов. – М. : Юнити-Дана, 

2012. 

10. Сидоров, П. И. Деловое общение : учебник для вузов / П. И. Сидоров, М. 

Е. Путин, И. А. Коноплева ; под ред. П. И. Сидорова. – 2-e изд., перераб. – М. 

: Инфра-М, 2010. 
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ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА 

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

теоретичних знань з питань економічних відносин в межах підприємства.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

спеціаліст: 

 

знання і розуміння: 

особливості функціонування і формування внутрішнього економічного 

механізму,  

теорію і практику господарювання на рівні підприємства, формування і 

використання ресурсного потенціалу, взаємодію усіх видів ресурсів і 

ефективність їхнього використання;  

уміти аналізувати й узагальнювати результати виробничо-

господарської, комерційно-фінансової діяльності, уміти пропонувати 

ефективні заходи по удосконаленню господарювання і контролювати їхнє 

здійснення при зміні ситуації в ринковому середовищі.  

 

застосування знань і розумінь: 

визначати ефективну організаційно-економічну структуризацію 

підприємства,  

особливості формування внутрішніх цін на підприємстві і методів їх 

аналізу, систему і порядок планування, розробку виробничої програми 

підприємства і її ресурсне обґрунтування, планування витрат і прибутку 

підрозділів підприємницьких структур, здійснювати контроль і оцінку їхньої 

діяльності, механізмів мотивації і стимулювання персоналу, матеріальної 

відповідальності за результати робити підрозділів підприємства, про оцінку 

техніко-технологічної бази виробництва, діагностиці організаційного рівня 

підприємства. 

 

формування суджень: 

з питань економічної взаємодії усередині підприємства, виявленні 

умов, що дозволяють працювати йому, як системі, злагоджено і мобільно, 

виявленні витрат, що потрібні для такої взаємодії визначенні того, хто буде в 

ньому брати участь. 

 

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 

(50 балів);  

підсумкове – екзамен (50 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

 форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS -  4 

Галузь знань : 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Дисципліни вільного 

вибору студента 

 

Модулів -  1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент 

персоналу» 
 

  

Рік підготовки: 

Змістових модулів -  2 3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________ 

 

 

Семестр 

Загальна кількість 

 годин - 120 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 3 

самостійної роботи 

студента - 4 
Ступінь: бакалавр 

30 год.  6 год. 

Практичні, семінарські 

15 год.  6 год. 

ІЗС 

- - 

Самостійна робота 

75 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:   

 

Вид контролю: екзамен 

 

8. Викладач 

Лохман Н.В., к.е.н., доцент 



9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Системний підхід в організації внутрішнього 

економічного механізму. 

Тема 1. Організаційно - економічна структуризація підприємства 

1.1 Підприємство як система.  

1.2 Виробнича структуризація підприємства.  

1.3 Організаційно-економічна структура підприємства.  

Тема 2. Поняття, структура і форми функціонування внутрішнього 

економічного механізму підприємства 

2.1 Структура внутрішнього економічного механізму та принципи його 

побудови.  

2.2 Організаційні передумови функціонування внутрішнього економічного 

механізму.  

2.3 Форми функціонування внутрішнього економічного механізму.  

Тема 3. Внутрішні ціни підприємства і методи їх формування 

3.1 Функції та система внутрішніх цін.  

3.2 Внутрішні ціни на продукцію підрозділів.  

3.3 Методи встановлення цін на продукцію підрозділів - суб'єктів ринку.  

Тема 4. Система та порядок планування 

4.1 Система та зміст внутрішніх планів.  

4.2 Принципи та методи розробки внутрішніх планів.  

4.3 Нормативна база планування.  

Змістовий модуль 2. Управління ВЕМ на підприємстві  

Тема 5.Розробка виробничої програми та її ресурсне обґрунтування 

5.1 Зміст і порядок розробки виробничої програми підрозділів. 

5.2 Обгрунтування виробничої програми виробничою потужністю.  

5.3 Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами  

Тема 6. Планування витрат і прибутку 

6.1 Склад витрат підрозділів і порядок їх планування.  

6.2 Формування кошторисів підрозділів.  

6.3 Планування собівартості продукції.  

Тема 7. Контроль і оцінка діяльності підрозділів 

7.1 Контроль як функція управління.  

7.2 Критерії оцінювання діяльності.  

7.3 Оцінювання виробничої діяльності.  

7.4 Оцінювання ефективності роботи за показником витрат.  

Тема 8. Механізм мотивації і стимулювання персоналу 

підприємства 

8.1 Роль, форми та джерела стимулювання.  

8.2 Стимулююча функція оплати праці.  

8.3 Оплата праці за кінцевим результатом і її стимулююча роль.  

8.4 Стимулювання через участь у прибутку.  

 

10. Рекомендована література 



1. Грещак М.Г., Добровський В.Н., Евдакимова Н.Н., Жуков В.Е. 

Организация внутрипроизводственного хозрасчета предприятия. – К.: 

Техника, 2008. 

2. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И.Волкова. – 2-е 

издание, переработано и дополнено. - М.: ИНФРА - М, 2009. - 520 с. 

3. Ландіна Т.В. Організаційно-економічні механізми адаптації підприємства 

до умов ринку: наукове видання. - Київ: "Наукова думка", 2004. – 152 с.  

4. Павлов В.І. Основи підприємництва: терміни бізнесу: навчальний 

посібник, т. 1. - Луцьк: Надстир‘я, 2008. - 212 с. 

5. Павлов В.И., Свиридович А.Н., Бойко В.П., Полякова Е.В. й др. Комплекс 

стандартов на систему управлення промышленным предприятием. Часть 1 - 

3. — Луцк: ОНИЛ ОТПУ Минживмаш, 2004. 

6. Павлов В.Й., Свиридович А.Н., Бойко В.П., Полякова Е.В. и др. 

Регламентация деятельности функциональных служб предприятия. Часть 1,2. 

– Луцк: ОНИЛ ОТПУ Минживмаш, 2009. 

7. Планирование на предприятии. Учебник / Горемыкин В.А., Бугулов З.Р., 

Богомолов А.Ю. - М.: Информационно-издательский дом "Филинь", 2009. – 

328 с. 

8. Хозяйственный механизм предприятия: концепция, методы, практика. - М.: 

Издательство МАН, 2001. 

9. Економіка підприємства: Підручник. - В 2 т. / За ред. С.Ф. Покропивного. - 

К.: Видавництво "Хвиля Прес", Донецьк: МП "Поиск". Товариство 

книголюбів, 2005. - 400 с. 

10. Экономика предприятия: Пер. с нем. -М.: ИНФРА - М, 2007. - XVI, 928 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМ ЧАСОМ 

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

спеціальних знань з організації, планування та аналізу використання 

робочого часу, сучасних методів ефективного управління часом.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

спеціаліст: 

 

знання і розуміння: 

знання основ управління робочим часом; 

різновидів робочого часу та відпочинку ; 

загальну методику аналізу робочого часу на підприємстві; 

знання різноманітних технік тайм-менеджменту. 

       

застосування знань і розумінь: 

уміти визначити пріоритетних цілей і справ; 

розробка стратегічних цілей підприємства  

вміння проводити розподіл робочого часу; 

уміння здійснювати вибір оптимального рішення щодо визначення 

кількості працюючих та графік роботи; 

уміння надавати кількісну оцінку ефективності використання робочого 

часу. 

 

формування суджень: 

про «Тайм-менеджмент», «Само-менеджмент», «робочий час»; 

здатність визначити обсяги робочого часу та часу;  

здатність обґрунтувати зменшення кількості втрат робочого часу. 

    

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 – залік. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 



7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 07 

"Управління та 

адміністрування" 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

1-й - 

Модулів - 1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 2-й - 

Лекції: 

30 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 45 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Корнілова О.В., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи використання робочого часу 

Тема 1. Філософські теорії «часу». 

Тема 2. Структура робочого часу та його розподіл. Режими 

робочого часу 

Тема 3. Аналіз витрат часу. 
Тема4. Організаційний механізм обліку робочого часу. 

Тема 5. Правове регулювання робочого часту. 

Тема 6. Основні проблеми керівників, які  пов'язані  з 

використанням робочого часу працівниками підприємства. 

Змістовий модуль 2. Формування системи управління робочим 

часом 

Тема 7.Планування витрат робочого часу. Самоменеджмент. 

Тема 8. Методи аналізу часу роботи та відпочинку. 

Тема 9. Відпрацьований час та компенсація. 

Тема 10. Формування стратегії управління робочим часом. 

Тема 11. Програми автоматизованого обліку робочого часу. 



10. Рекомендована література 

  

1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375. 

3. Указ Президента України "Про запровадження на території України 

регіональних графіків початку робочого дня" від 26 квітня 1995р. № 334/95. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про тривалість робочого дня 

працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування" 

від 10 грудня 1993р. № 1010. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про суми та склад витрат на 

відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у 

відрядження підприємствами, установами та організаціями, повністю або 

частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 2 

лютого 2011 р. №98 /Урядовий кур‘єр від 19 лютого 2011 р. - №32. 

6. Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами 

праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня / 

Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. №163. 

7. Положення про порядок і умови застосування праці жінок, що мають 

дітей і працюють неповний робочий час, затв. постановою Держкомпраці 

СРСР і ВЦРПС від 29 квітня 1980р. // Бюллетень Госкомпраці СРСР. – 1980. 

– №8. 

8. Порядок застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із 

шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість 

робочого тижня, затв. наказом Міністерства праці і соціальної політики 

України від 23 березня 2001 р. // Офіційний вісник України від 24.04.2007р. 

№14. – Ст.634. 

9. Постанова Секретаріату ВЦРПС ―Про чергування на підприємствах та в 

установах‖ від 02.04.1954р. // СНАоТ. – Т.2. 

10. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим 

робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, 

затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 

жовтня 1997 р. // Праця і зарплата. – 1997. – № 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ  

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб 

сформувати у студентів систему знань, умінь і навичок щодо наукової 

організації праці економіста. 
 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

спеціаліст: 

 

знання і розуміння: 

основ управління використання часу, як ресурсу;  

сутності організації процесу документування; 

знання вимог до складання документів та їх оформлення; знань з   

етики бізнесу; 

уміння використовувати процеси автоматизації діловодства та 

розрахунків. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння і навички обладнати та організувати робоче місце економіста; 

уміння і навички організувати документообіг; 

здатність обгрунтувати норми праці; 

здатність працювати з програмним забезпеченням 

 

формування суджень: 

здатність оцінити ефективність праці; 

здатність визначити та надати характеристику основним компетенціям 

економіста ;  

здатність сформулювати посадові інструкції.  

 

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 – залік. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 



7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6-й 7-й 

Лекції: 

30 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год. 6 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- 2 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 45 год. 82 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Корнілова О.В., к.е.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти організації праці 

економіста. 

Тема 1. Освітня система підготовки економіста. 

1. Професія економіста в системі економічної діяльності 

2. Система підготовки фахівців з економіки в Україні 

3. Вимоги, які пред‘являються  до сучасного економіста. 

4. Підготовка майбутніх економістів та їх професійне мислення 

5. Основні моделі компетенцій для сучасних економістів 

Тема 2. Сутність і значення організації праці.  

1 Сутність і структура трудової діяльності. 

Трудовий і виробничий процеси. 

3 Організація праці. 

4 Поняття, зміст і завдання організації праці економіста як невід‘ємної 

складової організації управлінської праці. 

Тема 3. Організація робочих місць. Умови праці. 

1.  Сутність і зміст організації  робочого місця. 

2. Вимоги до організації та обслуговування робочого місця.  



3. Умови праці та технічне оснащення робочого місця. 

Змістовий модуль 2. Економіко-правові аспекти діяльності 

сучасного економіста 

Тема 4. Організація та планування роботи економічних підрозділів. 

1. Економічна діяльність в системі багаторівневого управління 

2. Зміст і завдання  діяльності економічних підрозділів підприємств. 

3.Типові організаційні структури економічних підрозділів на підприємствах. 

4.Зміст організації та  планування  особистої  роботи економіста 

5. Типова посадова інструкція керівника-економіста. 

Тема 5. Підготовка економічних документів і матеріалів 

1. Місце економічного аналізу в роботі економіста. 

2 Поняття, цілі та завдання державної статистичної звітності. Форми 

звітності та їх характеристики. 

3. Економічний контроль 

Тема 6. Тайм-менеджмент 

1. Бізнес-час. 

2. Основні тенденції в управленні робочим часом економіста 

3. Менеджмент особистості 

Тема 7. Автоматизоване робоче місце економіста: основні поняття, 

призначення. 

1.Сучасне інформаційне забезпечення робочого місця економіста. 

2 .АРМ економіста. 

3. Програмні продукти та їх використання у праці  економіста. 

Тема 8. Організаційні аспекти охорони праці. 

1.Правові та організаційні основи охорони праці. 

2.Виробнича санітарія та гігієна праці. 

 

10. Рекомендована література 

1. Болотіна Н.Б. Трудовое право України:підручник/Н.Б.Болотіна :М-во 

освіти і науки України.-К.:Знання,2008.- 655 с. ISBN 978-966-364-418-3и 

2.Буданов В. Г. Трансдисциплинарное образование, технологии и принципы 

синергетики // Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и 

подходов / В. Г. Буданов. Ї М.: Прогресс-Традиция, 2000. Ї 350 с. 

3. Гальперин П.Я. Лекции по психологи / П.Я. Гальперин. - М.: Книжный дом 

"Университет", Высшая школа, 2002. -400 с. 

4. Данюк В.М. Організація  праці  менеджера: Навч.посіб.-К.: КНЕУ, 2006.-

276 с. ISBN 966-574-850-5 

5. Комплекс нормативних документів для розробки складових системи вищої 

освіти. Додаток 1 до Наказу Міносвіти №285 від 31 липня 1998 р. / Г.Я. 

Антоненко, І.Є. Булах, В.Л. Петренко та ін. - К.: Інститут змісту і методів 

навчання, 1998. -124 с 

6. Маркова А.К. Формирование мотивации учения / АК. Маркова, Т.А Мотис, 

АБ. Орлов. - М.: Просвещение, 1990. -192 с. 

7.Макова Е., Трофименко Т., Ершова-Бабенко И. Проблема методологии 

исследования информации Ї обязательного компонента процесса обучения с 



позиций синергетики / Е. Макова, Т. Трофименко, И. Ершова-Бабенко. // 

Социальные технологии. Ї Вып.. 19. Ї Одесса, 2002. Ї С. 26-35. 

8.Практика трудових відносин: від  прийому до звільнення/ Ред.Я.Кавторєва.-

5-те вид., перероб. І доп.-Х.: Фактор,2009.-560 с. 

9. Скібіцька Л.І.Організація праці  менеджера: навч.посіб. - К.:Центр учбової 

літератури, 2010 . - 360с. ISBN 978-966-364-971-9 

10.Філософські абриси сучасної освіти / [Предборська І., Вишинська Г., 

Гайденко В., Гамрецька Г., Кочубей Н.] ; під ред.. І. Предборської. — Суми: 

Університетська книга, 2006. — 225 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕНІНГ З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ  

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

теоретичних знань і практичних навичок з організації та методики 

управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового 

зарубіжного досвіту, а також вивчення студентами сутності та основних 

складових управлінського обліку, понятійного апарату в управлінському 

обліку, організації управлінського обліку на підприємстві з метою навчитися 

отримувати інформацію про різні аспекти діяльності підприємства, що 

відображаються в управлінському обліку і безпосередньо впливають на 

якість управлінських рішень, ефективність системи управління. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

визначення стратегії та планування діяльності підприємства на 

перспективу; 

розуміння контролю поточної діяльності; 

розуміння оптимізації використання ресурсів; 

розуміння оцінки ефективності діяльності окремих підрозділів та їх 

керівників; 

розуміння зниження суб'єктивізму та підвищення економічної 

обґрунтованості прийняття управлінських рішень. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння приймати управлінські рішення з урахуванням їх економічних 

наслідків, контролювати витрати та порівнювати їх з нормами; 

уміння формувати економічну стратегію підприємства; 

уміння оцінювати формування собівартості й прибутку протягом 

місяця; 

уміння оцінювати витрати в розрізі структурних підрозділів 

підприємства; 

уміння приймати рішення щодо калькулювання собівартості, 

використання ресурсів. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

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

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – розв‘язання ситуаційних завдань, задач; 



підсумкове – залік.  

 

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 самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 

Модулів - 1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент 

персоналу» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів -  2 3-й, -9-й, 

Індивідуальне науково-

дослідне  

_______________________ 

               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

6д-й -9-й, 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 7,5 

самостійної роботи 

студента – 7,5 
Ступінь: бакалавр 

 

0 год.  

Практичні, семінарські 

45 год.  

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

45 год. год. 

Індивідуальні Задача: 

Вид контролю: залік 

 

8. Викладач 

Роєва, асистент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Управлінський облік. 

Тема1.Аналіз поточного стану підприємства як відправна точка для  

управлінських рішень.  

Тема 2. Аналіз фінансової та нефінансової інформації. 

Тема 3. Планування і бюджетування (взаємозв'язок планування 

та бюджетування з цілями підприємства, типи бюджетів, складання бюджетів 



касовим і витратним методом, «гнучкі бюджети», «касові розриви», аналіз 

бюджетів та їх виконання). 

Тема4. Управлінський облік витрат розрахунок управлінської 

собівартості, (оптимальність витрат, правильний повнота витрат, проблеми 

управлінського обліку витрат). 

Тема 5. Податки та податкове планування в управлінському обліку. 

Тема 6. Cash– flowабо звітпро коштита його використання в 

управлінських рішеннях.  

 

10. Рекомендована література 

 

1. Закон України ―Про бухгалтерський облік в Україні‖ від 16.07.99р 

№996-ХІV 

2. План  рахунків бухгалтерського обліку активів,  капіталу, зобов‘язань і 

господарських операцій підприємств і організацій. 

3. Інструкція до застосування Плану рахунку бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 

операцій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99р №291. 

4. Бутинець Ф.Ф., Герасимчук Н.В. Управлінський облік: Збірник задач і 

вправ. Житомир- ЖІТІ, 2000. - 444 с. 

5. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет. - К.: Лібра. 2003. - 

384с. 

6. Пушкар М.С. Управлінський облік. - Тернопіль: Поліграфіст, 2000. -164 

с. 

7. Скоун Т. Управленческий учет /Пер. с англ. под ред. Н.Д. Эриашвили. - 

М.: Аудит –ЮНИТИ, 1999. -179 с. 

8. Ткач В.И., Ткач В.М. Управленческий учет: международный опыт.- М: 

Финансы и статистика, 1999.- 144с. 

9. Хорнгрен, Чарльз Т., Фостер, Джордж. Бухгалтерский учет: 

управленческий аспект : (Пер. с англ.). –М.: Финансы и статистика, 2000. - 

415 с. 

10. Бутинець Ф. Ф.  Управлінський облік: Підручник: 2-ге вид.- Ж.:ПП 

«Рута»,2000. – 607 с.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕНІНГ З ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - надання теоретичних 

знань та набуття практичних навичок з питань створення и використання 

автоматизованого місця економіста, розробка інформаційного, методичного і 

програмного забезпечення планово-економічної роботи фахівця з економіки. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних можливостей сучасних інформаційних технологій, які 

можливо використовувати в практичній діяльності підприємства; 

порядку створення прикладного програмного забезпечення економічної 

діяльності підприємства; 

особливостей створення методичного, інформаційного забезпечення 

економічної діяльності підприємства. 

 

застосування знань і розумінь:  

вміти застосовувати набуті в процесі вивчення дисципліни знання, а 

саме створювати інформаційне забезпечення, підготувати методичне  

забезпечення; 

вміти розробляти програмне забезпечення рішення планово-

економічних задач діяльності підприємства 

 

формування суджень: 

формування практичних навичок роботи з використанням 

персональних комп‘ютерів в  процесі виконання різноманітних планово-

економічних розрахунків; 

проектування та розробка інформаційного, методичного та 

програмного забезпечення економічної діяльності підприємства. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента.  

 

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

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – тестування та перевірка практичних умінь, набутих під час 

практичних занять і виконання самостійної та індивідуальної роботи (100 

балів) 

 

6. Мова викладання: 



українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 Найменуванняпоказників 
Галузьзнань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальноїдисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількістькредитів 

ECTS - 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна вільного 

вибору студента.  

За вибором 

Модулів - 1 

Спеціальність 076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Рікпідготовки: 

Змістовихмодулів -2 3-й 3-й 

Індивідуальненауково-

досліднезавдання - 
Семестр 

Загальнакількість 

 годин - 90 

6д-й 6д-й 

Лекції: 

Тижневих годин 

дляденноїформинавчання: 

аудиторних– 7,5 

самостійноїроботи 

студента – 7,5 Ступінь: бакалавр 

  

Практичні, 

семінарські: 

45 12 

Лабораторні: 

- - 

Самостійна робота: 

45 78 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: залік 

 

8. Викладач 

Єрмак С.А., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1«Автоматизація і моделювання бізнес процесів 

в Excel» 

Тема 1.Мета і завдання дисципліни. Використання окремих 

можливостей Excel в економічних розрахунках. 

Визначення мети і основних завдань дисципліни. Огляд можливості 

застосування окремих функцій і інструментів  Excel в економічній діяльності 

підприємства. 

Тема 2. Кореляційно-регресійне моделювання засобами  Excel. 

Загально-теоретичні аспекти кореляційно-регресійного аналізу. 

Основні види зв‘язків між показниками. Сутність кореляційного зв‘язку та 

його види. Коефіцієнт кореляції. Тіснота зв‘язку. Методика проведення 

кореляційно-регресійне моделювання засобами Excel. Етапи проведення 

кореляційно-регресійне моделювання засобами Excel. 

Тема 3. Прогнозування показників діяльності підприємства 



засобами MS Excel. 

Прогнозування показників діяльності підприємства засобами MS Excel 

з використанням окремих функцій та інструментів MS Excel: прогнозування 

на основі ковзної середньої; прогнозування на основі побудованої 

економетричної моделі; прогнозування з використанням функції 

експоненціального згладжування. 

Тема 4. Проведення імітаційного моделювання засобами MS Excel. 

Сутність імітаційного моделювання та імітаційної моделі. Етапи 

побудови імітаційної моделі. Методика проведення імітаційного 

моделювання з використанням інструментів Excel: Підбір параметрів та 

Диспетчер сценаріїв. 

Тема 5. Рішення оптимізаційних задач засобами MS Excel. 

Загальнотеоретичні аспекти оптимізаційного моделювання. Постановка 

задачі оптимізації, основні складові задач оптимізації. Умови наявності 

допустимих рішень задачі оптимізації. Етапи проведення оптимізаційного 

моделювання засобами MS Excel. 

Змістовий модуль 2. «Створення прикладного програмного 

забезпечення економічної діяльності підприємства». 

Тема 6. Планово-економічна діяльність підприємства як об’єкт 

автоматизації.  

Сутність планово-економічної діяльності підприємства. Особливості 

планово-економічної діяльності підприємства в сучасних умовах розвитку 

економіки. Сутність понять планово-економічної задачі та їх комплексу, їх 

класифікація. 

Тема 7. Прикладне програмне забезпечення як засіб автоматизації 

економічної діяльності підприємства.  

Сутність прикладного програмного забезпечення: його види, 

класифікація, порядок створення. Постановка задачі,  інформаційне 

забезпечення, блок-схема. Методика формування програмного модулю 

рішення комплексу планово-економічних задач 

Тема 8.Сучасні  інформаційні технології економічної діяльності 

підприємства  та критерії  їх вибору. 

Огляд сучасних інформаційних технологій економічної діяльності 

підприємства. Процес вибору програмного забезпечення для економічної 

діяльності підприємства: основні фази процесу вибору. Критерії вибору 

прикладного програмного забезпечення. 
 

10. Рекомендована література 

 

1. Распопова, В.А. Прикладне програмне забезпечення економічної 

діяльності підприємства [ Електронний ресурс ] : курс лекцій для студ. ден. і 

заоч. форми навч. спец. 7.050107 "Економіка під-ва" ф-ту економіки, упр. і 

міжнар. відносин / В.А. Распопова ; ДонДУЕТім.М.Туган-Барановського, 

каф. економіки підприємства . ─ Донецьк, 2004. 

2. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп‘ютерні технології в 



менеджменті. Навч.посібник.- Тернопіль: „Карт-бланш‖, 2008.-354 с. 

3. Гаркуша Г. Г. Решениеприкладных задач средствами  Ехсеl 

Учебноепособие / Гаркуша Г. Г., Лысый А. Ф.- Мариуполь, изд-во 

«Азовье,2006.- 202 с. 

4. Карлберг Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер. с англ. - 

К.:Диалектика, 1997. 

5. Овчаренко Е.К., Илина О.П. Балыбердин Е.В. Финансово-

экономическиерасчеты в Excel. Издание 2-е, дополенное  - М.: 

Информационно-издательскийдом ―Филин‖, 2005. 

6. Пономаренко В.С.Інформаційні системи і технології в економіці. 

Навч.посібник.К.: ВЦ‖Академія‖, 2002.- 354 с. 

7. Фролова Л.В. Формализация планово-экономичесикхрасчетов к бизнес-

плану развитияпредприятия. Учебноепособие.- Донецк:ДонГУЭТ, 2003.-197 

с. 

8. Фролова Л.В.Використання ПК в дослідженні фінансового стану 

підприємства [ Текст ] / Л.В. Фролова, О.О. Лебеденко ; 

ДонДУЕТім.М.Туган-Барановського, каф. економіки п-ва . ─ Донецьк, 2000 . 

─ 75 с. : табл. + Дод.(55с.). 

9. Шаруга Л.В. Використання ПК у дослідженні та плануванні 

капіталовкладень, Донецьк, 2002.-86 с. 

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

й задачі : навч. посіб. для студ.екон. спец. вищ. навч. закл.-К.:»Либідь», 2007 

. – 720 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

теоретичних знаннь в області формування стратегії управління персоналом в 

умовах ринкового середовища.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

спеціаліст: 

 

знання і розуміння: 

знання різновидів робочого часу та відпочинку ; 

загальну методику аналізу робочого часу на підприємстві; 

знання різноманітних технік тайм-менеджменту. 

       

застосування знань і розумінь: 

уміти визначити пріоритетних цілей і справ; 

розробка стратегічних цілей підприємства  

вміння проводити розподіл робочого  часу; 

уміння здійснювати вибір оптимального рішення щодо визначення 

кількості працюючих та графік роботи; 

уміння надавати кількісну оцінку ефективності використання 

працівників підприємства; 

обґрунтувати зменшення кількості працівників на підприємстві. 

 

формування суджень: 

про основні поняття «стратегії», «розвиток», «персонал», «мотивація»; 

здатність визначити стратегію розвитку персоналу;  

здатність сформувати основні проблеми в організації праці на 

підприємстві. 

    

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 – залік. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 



7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 07 

"Управління та 

адміністрування" 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

4-й - 

Модулів - 1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 7-й - 

Лекції: 

26 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 38 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Лохман Н.В., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування стратегії 

розвитку персоналу 

Тема 1. Стратегії управління людськими ресурсами підприємства. 

1.1 Сутність стратегії. 

1.2 Цілі стратегічного управління персоналом підприємства. 

1.3 Принципи стратегічного управління персоналом підприємства. 

1.4 Етапи стратегічного управління персоналом підприємства. 

Тема 2. Формування кадрової стратегії 

2.1 Світові концепції управління персоналом підприємств 

2.2 Фактори, які формують кадрову політику підприємства 

2.3 Види кадрової політики. 

2.4 Процес набору і підбору кадрів 

Тема 3. Аналіз стратегічних потреб підприємства. 

3.1 Коло інтересів персоналу та керівництва підприємства. 

3.2 Аналіз складу персоналу, його руху.  

3.3 Стимулювання персоналу на досягнення цілей бізнесу. 

3.4. Побудова профілю шансів і ризиків персоналу. 



Тема 4. Методи оцінки роботи персоналу. 

4.1 Кваліфікаційні характеристики персоналу. 

4.2 Ефективність діяльності персоналу та показники її оцінки. 

4.3 Якісні характеристики персоналу підприємства. 

Змістовий модуль 2. Розробка кадрової стратегії розвитку 

персоналу.  

Тема 5.Удосконалення організації праці 

5.1 Методологічні основи організації праці на підприємстві. 

5.2 Основні прийоми і методи організації праці на підприємстві. 

5.3 Основні проблеми керівників, які  пов'язані  з використанням робочого 

часу працівниками підприємства. 

Тема 6. Удосконалення мотивації праці на підприємстві 

1.1. Поняття «потреби», «стимули» і «мотивація персоналу». 

1.2. Мотиваційні моделі. 

1.3. Організація матеріального стимулювання на підприємстві. 

Тема 7. Формування стратегії зростання якості персоналу. 

7.1 Підготовка кадрів для підприємства 

7.2 Організація тренінгів та перепідготовки кадрів на підприємстві.  

7.3 Поняття і сутність самоменеджменту. 

 

10. Рекомендована література 

  

1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. 

// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. / Под ред. Л. И. 

Ивенко. – М.: Экономика, 1989. – 648 с. 

3. Армстронг М. Стратегическое управление че- ловеческими ресурсами : 

[пер. с англ.] / Арм- стронг М. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 328 с. 2. Правоторов 

В. Нужна ли вашему бизнесу стратегия развития персонала? [Электронный. 

ресурс] / Правоторов В. – Режим доступа : http://www.sibcon.com. – Название 

с экрана.  

4. Балабанова Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства в 

умовах ринкової економіки: монографія /Л.В. Балабанова, О.В. 

Стельмашенко. –– Донецьк: [Дон НУЕТ], 2010. – 238 с. 

5. Большаков А.С. Современный менеджмент: теория и практика.// 

Большаков А.С., Михайлов В.И.-С.Пб.: Питер, 2002.-416 с. 

6. Берестнева О.Г., Муратова Е.А. Построение логических моделей с 

использованием деревьев решений / О.Г. Берестнева, Е.А. Муратова // 

Известия Томского политехнического университета. - 2004. - Т. 307. - № 2 – 

С.154-160.  

7. Бурак В. Я. Єдність і диференціація правового регулювання трудових 

відносин робочого часу і часу відпочинку і заробітна плата на підприємствах: 

Автореф. Дис., канд. юрид. наук. – К., 1999.-123 с. 

8. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: 

Навчальний посібник.-Київ: ЦУЛ, 2003.-420 с. 



9. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Пер. с англ. – М.: 

Вильямс, 2003. – 272с.  

10. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации/ под ред. 

А.Я.Кибанова, М.: ИнфраМ, 2001.-637 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА 

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 
 

1. Мета - поглиблення теоретичних знань студентів і набуття ними 

практичних навичок формування дієвої бізнес-моделі на різних стадіях 

розвитку підприємства. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основні види бізнес-моделей підприємства; 

сучасні принципи формування різних типів бізнес-моделей; 

механізми та інструменти сучасних методологій  моделювання бізнес-

процесів підприємства. 

 

застосування знань і розумінь: 

творчо підходити до процесу оцінки ефективності діючої і 

прогнозованої бізнес-моделі підприємства; 

здійснювати вибір методологій формування ефективної бізнес-моделі; 

застосовувати методичний апарат та інструментарій бізнес-

моделювання; 

аналізувати бізнес-процеси та оцінювати якість управління ними для 

подолання розриву між стратегічним баченням бізнесу і практичної його 

реалізацією, а також постійного розвитку, модифікації і своєчасного 

внесення змін в бізнес-моделі підприємства 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента.  

 

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

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв‘язанняситуаційнихзавдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконанняіндивідуальногозавдання; 

підсумкове –залік 

 

6. Мова викладання дисципліни 

українська, російська 



7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS -  3 

Галузь знань 07 "Управління 

та адміністрування" 

 

За вибором студента 

Модулів - 1 

Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент 

персоналу» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

Побудова мережі бізнес-

процесів за однією із 

методологій моделювання, 

здійснення оцінки якості 

управління окремим бізнес-

процесом, розрахунок 

матричної та 

компетентнісної моделей в 

середовищі MS Excel 

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

7-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 3 
Ступінь: 

бакалавр 

Лекції 

26год 

Практичні, семінарські 

26 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

38 год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: залік 

 

8. Викладач 

Роженко О.В., ст. викладач 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування бізнес-моделі 

підприємства 

Тема 1. «Теоретичні аспекти формування бізнес-моделей 

підприємства» 



Сутність бізнес-моделі підприємства, класифікація бізнес-моделей 

підприємства та їх еволюція, особливості формування бізнес-моделі 

підприємства в умовах динамічного зовнішнього  

Тема 2. «Процесна бізнес-модель підприємства» 

Еволюція організації бізнесу, процесний підхід до управління, сутність 

поняття "бізнес-процес", класифікація бізнес-процесів підприємства, 

управління бізнес-процесами підприємства, оцінка ефективності управління 

бізнес-процесами 

Тема 3. «Основи моделювання бізнес-процесів на основі сучасних 

програмних продуктів» 

Сутність і необхідність моделювання бізнес-процесів, нотації 

створення бізнес процесів, сучасні методології моделювання бізнес-процесів  

Тема 4. «Методологія управління якістю бізнес-процесів» 

Системи концепції вдосконалення бізнес-процесів, інструменти 

управління якістю бізнес-процесів, методологічний інструментарій 

управління якістю окремих бізнес-процесів 

Змістовий модуль 2. Методологічні основи бізнес-моделювання 

підприємства 

Тема 5. «Ресурсна бізнес-модель підприємства» 

Ресурсний підхід в управлінні підприємством, сутність, види і 

структура ресурсів підприємства, залежність результативності діяльності 

підприємства від ресурсів, формування ресурсної бізнес-моделі 

підприємства,  задача оптимального розподілу сировинних ресурсів на 

підприємстві 

Тема 6. «Інформаційна бізнес-модель підприємства» 

Основні поняття і елементи інформаційної бізнес-моделі,  

інформаційне середовище економічної діяльності підприємств,  інформаційні 

системи: розвиток, види, характеристика,  хмарні розрахунки - бізнес 

платформа XXI століття, формування інформаційної бізнес-моделі 

підприємства  

Тема 7. «Матричні бізнес-модель підприємства» 

Основні поняття і види матричних моделей в економіці, матричні 

інструменти в системі управління підприємством, економічні матричні 

моделі в оцінці ефективності діяльності підприємства, формування матричної 

бізнес-моделі підприємства в зовнішньому середовищі  

Тема 8. «Компетентнісна («3D») бізнес-модель підприємства» 

Сутність і основні елементи компетентнісної («3D») бізнес-моделі 

підприємства, методологічний підхід до формування компетентністної 

бізнес-моделі 

 

Рекомендована література 

1. Кальянов Г.Н. Теория и практика реорганизации бизнес – процессов, М.: 

«Синтег», 2000 г.  

2. Анализ и реинжиниринг бизнес-процессов [Електронний ресурс]// 

Режим доступу:www.CALS.ru 

http://www.cals.ru/


3. Бочарников В.П. Fuzzy-технология: Математические основы. Практика 

моделирования в экономике[Текст]. – СПб.: «Наука» РАН, 2001. – 328 с. 

4. Державний стандарт України «Система управлінняякістю. 

Основніположення та словник» (ISО 9000/2000, IDT). – К.: 

ДержстандартУкраїни, 2001. – 40 с. 

5. Залманова М.Е. Логистика бизнес-систем[Текст]: Учеб.пособие. – 

Саратов: СГТУ, 1997. – 134 с. 

6. Репин В.В.  Процессный подход к управлению. Моделирование 

бизнес-процессов[Текст] / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. – М.: Стандарты и 

качество, 2005. 

7. ГительманЛ.Д.Эффективная энергокомпания. Экономика. Менеджмент. 

Реформирование [Текст]// Л.Д. Гительман, Б.Е. Ратников. – М.: 

Олимп-бизнес, 2002. 

8. Круглов М.Г. Менеджмент качества как он есть[Текст] / М.Г. Круглов, 

Г.М. Шишков. – М.: Эксмо, 2006. 

9. Менеджмент процессов [Текст]/ Пер. с нем. Под ред. Й. Беккера, Л. 

Вилкова, В. Таратухина, М. Кутлера, М. Роземанна. – М.: Эксмо, 2007. 

10. Кондратьев В.В. Таинство основного бизнес-процесса [Текст]// 

Менеджер по персоналу. – Киев. – 2007. – № 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РИЗИКИ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

Мета викладання навчальної дисципліни  полягає в тому, щоб 

сформувати у студентів систему знань, умінь і навичок щодо індентифікації, 

оцінки і мінімізації ризиків в управлінні персоналом підприємства.    
 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

спеціаліст: 

 

знання і розуміння: 

сутності ризику; 

виявлення ризик-факторів, що формують ризики формування і 

використання персоналу підприємства;  

знання вимог роботи персоналу відносно їх посадових інструкцій; 

знання методів мінімізації ризиків в управлінні персоналом. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння і навички щодо виявлення та аналізу ризиків; 

уміння використовувати основні навички, щодо кількісного аналізу 

ризику; 

здатність обгрунтувати нормальний рівень ризику; 

здатність приймати управлінські рішення щодо ризику виникнення  

конфліктів на підприємстві. 

 

формування суджень: 

здатність оцінити рівень ризику; 

здатність визначити метод мінімізації ризику;  

здатність сформулювати заходи запобігання та мінімізації ризику 

управління персоналом 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 – залік. 



6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 07 

"Управління та 

адміністрування" 

 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

4-й - 

Модулів – 1 
Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 7-й - 

Лекції: 

26 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 38 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Корнілова О.В., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи виявлення ризикових 

ситуацій. 

Тема 1. Поняття ризику, його основні види. 

Тема 2. Особливості ризиків в управлінні персоналом. 

Тема 3. Технології оцінки ризиків в управлінні персоналом. 

Тема 5. Основні заходи щодо мінімізація ризиків в управлінні 

персоналом. 

Змістовий модуль 2. Ризик-менеджмент на підприємстві. 

Тема 6. Штатна структура організації і ризик-менеджмент. 

Тема 7. Страхування ризиків за рахунок зовнішніх і внутрішніх 

резервів. 

Тема 8. Ризики і організація охорони  праці на підприємстві. 



10. Рекомендована література 

 

1. Болотіна Н.Б. Трудовое право України:підручник/Н.Б.Болотіна :М-во 

освіти і науки України.-К.:Знання,2008.- 655 с. ISBN 978-966-364-418-3и 

2.Буданов В. Г. Трансдисциплинарное образование, технологии и принципы 

синергетики // Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и 

подходов / В. Г. Буданов. Ї М.: Прогресс-Традиция, 2000. Ї 350 с. 

3. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1996. 12. 

Большов А. В., Хайруллина А. Д. Риск-менеджмент. — Казань: Изд-во 

КФЭИ, 1999.  

4. Вербицька Г.Л. Управління економічним ризиком / Г.Л. Вербицька // 

Фінанси України. – 2004. - № 4. - С. 34-40. 

5. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та 

підприємництві: [монографія] / Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І.. – К.: 

КНЕУ, 2004. - 245 с. 

6. Вітлінський В. В., Верченко П. І., Наконечний Я. С., Сігал А. В. Еко- 

номічний ризик: ігрові моделі: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2002. — 446 с. 14 5. 

7. Гальперин П.Я. Лекции по психологи / П.Я. Гальперин. - М.: Книжный дом 

"Университет", Высшая школа, 2002. -400 с. 

8. Данюк В.М. Організація  праці  менеджера: Навч.посіб.-К.: КНЕУ, 2006.-

276 с. ISBN 966-574-850-5 

9. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: 

Учебное пособие.-К.: МАУП, 2000.-256 с. 

10.Литвак Б.Г. Практические заняття по управлению. Мастер-класс: Учебное 

пособие.-М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. –355 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І  

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ 

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

спеціальних знань теорії, методології прийняття господарських рішень в 

умовах невизначеності.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

спеціаліст: 

 

знання і розуміння: 

знання методів і сучасних технологій  прийняття господарських 

рішень; 

рахування невизначеності при обґрунтуванні господарських рішень; 

загальної методику використання основних математичних та 

статистичних методів в обгрунтуванні господарських рішень. 

       

застосування знань і розумінь: 

 

уміти поставити мету і планувати діяльність за кращою альтернативою 

її досягнення; 

вміння проводити розподіл  часу, ресурсів і дій, необхідних для 

вирішення господарських завдань; 

уміння здійснювати вибір оптимального рішення з наданих 

альтернатив; 

уміння надавати кількісну оцінку ризиків; 

уміти розробити заходи щодо мінімізації ризиків; 

уміння оцінювати альтернативні варіанти господарських  рішень. 

 

формування суджень: 

про «господарський ризик», «зони ризику», «механізму» прийняття 

господарського рішення; 

здатність визначити та надати характеристику економічним моделям;  

здатність обґрунтувати оптимальні технології  прийняття господарськи 

рішень; 

    

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 – екзамен. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська, англійська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 07 

"Управління та 

адміністрування" 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

4-й - 

Модулів - 1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 7-й - 

Лекції: 

26 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 38 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 3 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Корнілова О.В., к.е.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Особливості прийняття господарських рішень 

в умовах невизначеності та ризику 

Тема 1. Теоретико-методологічні підходи до процесу прийняття 

господарських рішень. 

Тема 2. Організаційний механізм та процесорні технології 

прийняття господарських рішень. 

Тема 3. Методи прийняття економічних рішень в умовах 

невизначеності. 



Тема 4. Організаційний механізм та процесорні технології 

прийняття господарських рішень. 

Тема 5. Способи урахування невизначеності при обґрунтуванні 

господарських рішень 

Змістовий модуль 2. Оцінка економічних ризиків і спрямованість 

господарських рішень щодо їх мінімізації 

Тема 6. Кількісний аналіз ризику при ухвалені господарських 

рішень. 

Тема 7. Методи аналізу  ризиків. 

Тема 8. Методи мінімізації ризиків. 

Тема 9. Прогнозування та вибір оптимального господарського 

рішення. 

Тема 10. Прийняття рішень з використанням теорії ігор.  

 

10. Рекомендована література 

  

1. Блинов В.І. Математичні основи менеджменту: Навч. посібник.-К.: 

МАУП, 2006. 

2. Большаков А.С. Современный менеджмент: теория и практика.// 

Большаков А.С., Михайлов В.И.-С.Пб.: Питер, 2002.-416 с. 
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ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліниформування системи 

знань з методологіїрозроблення перспективних і поточних планів у 

діяльності підприємства таконтролю їх виконання. 

 

2. Перелікпрофесійнихкомпетенцій, якіповинен набутибакалавр: 

 

знання ірозуміння: 

основних принципів, прогресивних форм та методів планування; 

основ контролю в ринкових умовах господарювання. 

 

застосуваннязнань ірозумінь: 

вміти вирішуватипрактичнізадачі по плануваннювиробництва, збуту 

іконтролю продукції, ресурсного забезпечення, фінансових потреб; 

вміти розроблятибізнес-план розвиткупідприємства; 

вміти використовувати різноманітні формифінансування підприємств, 

вміти планувати ефективну роботу фінансів напідприємстві з урахуванням 

організаційно-правової форми власності таорганізаційно-економічної форми 

господарювання. 

формування суджень: 

здатність практичного застосування ключових методів планування у 

рамках обраної стратегії розвитку підприємства; 

здатність складати і корегувати плани підприємства; 

здатність встановлення дієвого контролю за виробництвом, реалізацією 

продукції та формуванням належних фінансових показників. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

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

перший цикл вищоїосвіти. 

 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв‘язанняситуаційнихзавдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконанняіндивідуальногозавдання 

(60 балів); 

підсумкове –екзамен (40 балів). 

 



6. Мова викладання: 

українська,російська. 

 

7. Описнавчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузьзнань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристиканавчальноїдисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількістькредитів ECTS – 

4,5 Галузьзнань : 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисциплінасамостійноговиборунавчальногоз

акладу. 

Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Модулів -1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент 

персоналу» 
 

Семестр: 

Змістовихмодулів -2 8-й 10-й 

Лекції: 

30 год. 8 год. 

Індивідуальненауково-

досліднезавдання 

- 
Ступінь:бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальнакількістьгодин - 

135 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денноїформинавчання: 

аудиторних – 6 

самостійноїроботи 

студента– 6,5 

 75 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Єрмак С.О., к.е.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1Теоретичні основи та планування обсягів 

діяльності підприємства 

Тема 1. Сутність, принципи та методи планування діяльності 

підприємства. Приналежність планування до сфери людської діяльності. 

Сутність планології як науки планування, її предмет, об'єкт і методи 

дослідження. Характеристика понять план та планування. Планування як 

розумовий процес. Переваги та недоліки планування. Чинники, що 

обмежують застосування планування в сучасних вітчизняних умовах. Форма 

плану. Змістова характеристика планування як орієнтованої на майбутнє 

діяльності з прийняття рішень. Альтернативність вибору та критерії прийняття 



раціональних рішень. Формальний, інкрементальний і системний підходи у 

плануванні. Місце планування у структурованій за різновидами управлінській 

діяльності. Планування як процес складання і прийняття планів; планові 

процедури за умов різної визначеності зовнішнього середовища. Концепція 

контролінгу — інтегрованого інструменту планування і контролю. Основні 

принципи планування. Методи планування. Показники як результати 

перетворення наявної інформації у інформацію для планування. Класифікація 

показників плану. Порівнянність показників, Система дій. необхідних для 

виконання плану. Фактори, що впливають на вибір форми планування. Форма 

планування. Класифікаційні ознаки та різновиди планів на підприємстві. 

Комплекси (підсистеми) планування: генеральне, цільове, стратегічне, 

поточне. Особливості та відмінні риси видів планування  Фактори, що 

впливають на вибір форми планування. Форма планування. 

Тема 2. Планування виробничої програми. Характеристика 

виробничої програми і вихідних даних для її планування. Структура 

виробничої програми  підприємства. Державний контракт і замовлення, їхня 

характеристика. Планування виробничої програми у натуральних і вартісних 

вимірниках. Оптимальний розподіл планової кількості кожної 

номенклатурної позиції по календарних періодах року (кварталах, місяцях). 

Мета оптимізації виробничої програми, планування оптимальної структури 

номенклатурних позицій. Економіко-математичні методи, що застосовуються 

у процесі оптимізації виробничої програми. Визначення максимально 

можливого обсягу виробництва продукції. 

Планування товарної, валової, реалізованої і чистої продукції: їхня 

характеристика, склад, розрахунки. Визначення залишків незавершеного 

виробництва при плануванні валової продукції. 

Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції. 

План збуту продукції, поняття, основні вихідні дані формування плану, 

необхідність маркетингових досліджень. Особливості визначення ринкового 

попиту на продукцію широкого вжитку і промислового призначення. 

Життєвий цикл виробів, їхній вплив на величину збуту виробів і одержання 

прибутку від їхньої реалізації. 

Аналіз і планування асортиментних портфелів із допомогою різних 

моделей. Вплив на попит і обсяги збуту продукції різних факторів 

(детермінантів) попиту. 

Поняття, мета реклами. Комунікаційна політика у здійсненні планів 

збуту продукції. Види і основні носії реклами. Розробка програми 

рекламування. Обґрунтування вибору рекламних засобів і ефективність 

реклами. 



Характеристика планового обсягу збуту продукції. Показники плану. 

Залишки нереалізованої продукції, їхній склад і розрахунки. Планування 

витрат на збут продукції. Канали збуту продукції, стимулювання збуту з 

метою підвищення попиту на продукцію. 

Тема 4. Планування потреби в сировині, матеріалах та товарних 

запасах. Завдання МТЗ підприємства, вихідні дані для розробки плану та 

послідовність його розробки. Методи вивчення ринку продукції. Методи 

вивчення ринку матеріальних ресурсів. 

Методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах для основного 

виробництва. Особливості визначення потреби в деяких галузях 

промисловості. Розрахунок потреби в паливі та енергії. 

Склад та класифікація запасів. Нормування виробничих запасів. 

Методи контролю за величиною нормативного рівня запасу матеріальних 

ресурсів. Графік зміни запасів при постійних інтервалах обсягів поставок. 

Методика розрахунку ціни матеріалів, яка враховує інфляцію. 

Метод розрахунку потреби цехів у МТР. Лімітування відпуску 

матеріалів цехам. Способи забезпечення цехів матеріальними ресурсами. 

Тема 5. Планування чисельності робітників підприємства. Місце 

персоналу у потенціалі підприємства. Поняття та класифікація категорій 

персоналу. Проблеми підприємства, пов'язані з персоналом, задачі 

планування персоналу. Вихідні дані для розробки плану по персоналу. 

Показники чисельності персоналу. Методи визначення чисельності 

персоналу. Розрахунок планового балансу робочого часу. Розрахунок чи-

сельності окремих категорій працюючих. Визначення додаткової потреби у 

персоналі. 

Тема 6. Планування витрат на оплату праці. Залежність 

чисельності персоналу від продуктивності праці. Задачі планування 

продуктивності праці. Вихідні дані для розробки плану по продуктивності 

праці. Планування показників продуктивності праці та методи їх обчислення. 

Підвищення продуктивності праці під дією техніко-економічних факторів. 

Задачі планування оплати праці. Склад планового фонду заробітної 

плати. Вихідні дані для розробки плану по заробітній платі. Показники, що 

характеризують оплату праці. Методи визначення планового фонду заробітне 

плати. Розрахунки планового фонду заробітної плати за елементами. 

Розрахунок середньої заробітної плати. Співвідношення росту 

продуктивності праці та середньої заробітної плати в плановому періоді. 

Змістовий модуль 2. Планування результатів діяльності, оновлення 

та організаційно-технічного розвитку. 

Тема 7. Планування витрат виробництваі обігу підприємства. Мета 



розробки плану із собівартості продукції. Завдання плану із собівартості. 

Вихідні дані для розробки плану. Послідовність розробки плану. Показники 

планових розрахунків. 

Послідовність розрахунку планової собівартості. Класифікація 

факторів, що впливають на рівень витрат. Методика розрахунку зміни 

собівартості внаслідок дії факторі в. 

Визначення собівартості реалізованої продукції. Склад витрат 

виробничої собівартості. Склад статей калькулювання виробничої 

собівартості. Розподіл загальновиробничих витрат на постійні та змінні. 

Формування собівартості готової продукції. Формування собівартості 

реалізованої продукції. Взаємозв'язок операційних витрат за функціями та 

економічними елементами. 

Методика розрахунку статей прямих витрат (прямі матеріальні витра-

ти, прямі витрати на оплату праці). Методика складання зведеного 

кошторису. Взаємозв'язок кошторису на виробництво з іншими розділами 

внутрішньофірмового плану. 

Тема 8. Планування доходів торговельного підприємства.Сутність 

та основні етапиплануваннядоходів торговельного підприємства Методика 

планування доходів торговельного підприємства. Резерві зростанню доходів 

торговельного підприємства. 

Тема 9. Планування прибутку підприємства. Планування валового і 

чистого прибутку, їхня характеристика і послідовність розрахунку. Пасивна і 

активна стадії складання плану І прибутку. Методи планування прибутку. 

Аналіз «витрати-обсяг-прибуток» в процесі фінансового планування 

Показники прибутковості підприємства. Види рентабельності та їхні роз-

рахунки. 

Основні фінансові документи, що використовуються в процесі 

фінансового планування. Оцінка фінансового стану підприємства. 

Тема 10. Планування і контроль оновлення продукції. Загальна 

характеристика, завдання та склад планових робіт зі створення, підготовки 

виробництва і освоєння нової продукції. Нормативна база планування та 

комплекс основних планових обчислень. Економічна ефективність освоєння 

нової продукції. Методичні основи обчислення технологічної собівартості. 

Вибір варіанта технологічного процесу. Критична програма. 

Особливості планування собівартості нових виробів на етапах їхньої 

розробки і освоєння. Закономірності зниження трудомісткості складних 

виробів у процесі освоєння виробництва. Зміни собівартості за умови різних 

характеристик кривих освоєння. Складання кошторису витрат та 

кошторисної калькуляції. 



Обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів 

технічної підготовки виробництва нового виробу. Особливості методики 

розрахунків тривалості робіт за умови паралельного, послідовного, 

паралельно-послідовного способів їхнього виконання. Порядок виконання 

робіт і побудова графіків Ганта. 

Поняття сітьових методів і моделей, їхня термінологія. Методика 

визначення основних показників: тривалості робіт, термінів настання подій, 

напруженості виконання. Побудова сітьових моделей виконання комплексів 

робіт, їхня оптимізація. 

Тема 11. Планування організаційно-технічного розвитку 

підприємства. Зміст, завдання та послідовність розробки плану 

організаційно-технічного розвитку підприємства. Основні складові плану. 

Етапи планування організаційно-технічного розвитку підприємства. 

Принципи планування техніко-організаційного розвитку. Техніко-

економічний аналіз. Зміст, структура, основні елементи. Фактори технічного 

й організаційного рівня розвитку підприємства. 

Економічне обґрунтування організаційно-технічних заходів. Види 

ефектів від реалізації організаційно-технічних заходів. Система показників та 

методика оцінки загальної економічної ефективності організаційно-технічних 

заходів. Методи планування організаційно-технічного розвитку підприємства 

 

10. Рекомендована література. 

 

2. Фролова Л.В. Планированиедеятельностипредприятия. Учебноепособие 

для студентовэкономических спеціальностей. Изд. 3-е допол. – Донецк – 

ДонГУЭТ, 2003. – 222 с. 

3. Фролова Л.В. Планированиедеятельностипредприятия. Практикум для 

студентовэкономических спеціальностей. Изд. 3-е допол. – Донецк – 

ДонГУЭТ, 2001. – 150 с. 

3. Бескровна, Л.О. Планування і контроль на підприємстві / Л.О. Бескровна, 

Л.Е. Жуковська, Т.А. Ісайко; ОНАЗ ім. О.С.Попова, Одеса. – 2012 

4. Бочко О.Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої 

сфери: навчальний посібник /О.Ю. Бочко, В.Ф. Проскура. – К.: Кондор-

Видавництво, 2012. – 218с. 

5. Данилюк М.О, Бойчук Р.М, Гречаник Б.В, Гречаник В.П. Планування і 

контроль на підприємстві: Навч. посіб. / За ред. М. О. Данилюка – Львів: 

«Магнолія 2006», 2013. – 328 с. 

6. Залуцький, І. Р. Планування і діагностика діяльності підприємств: навч. 

посібник / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. – Львів : Новий 

Світ-2000, 2009. – 320 с. 



7. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. ; за заг. ред. В. Є. 

Москалюка. — К. : КНЕУ, 2005. — 384 с. 

8. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. 3-є 

вид. / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – К. : Каравела, 2008. – 352 с 

9. Череп, А. В. Стратегічне планування і управління: навчальний посібник / 

А. В. Череп, А. В. Сучков. – К. : Кондор, 2011. – 334с. 

10. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / 

Швайка Л. А. — Л. : Новий світ-2000, 2003. — 268 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – поглиблення 

теоретичних знань студентів і набуття ними практичних навичок з питань 

формування, оцінки та розвитку потенціалу підприємства.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

спеціаліст: 

 

знання і розуміння: 

методичний інструментарій оцінки потенціалу підприємства; 

нормативно-інформаційна база Держбуду України;  

методи розробки і реалізації економічної оцінки потенціалу 

підприємства і їх зв'язок з іншими категоріями ринкової економіки;  

поняття економічної сутності техніко- економічних показників 

потенціалу підприємства, їх формування та оцінки. 

 

застосування знань і розумінь: 

самостійно обрати та застосувати методи оцінки економічної 

ефективності формування потенціалу підприємства 

 

формування суджень: 

теорії формування потенціалу підприємства;  

механізми управління підприємством та методи оцінки стану та 

ефективності потенціалу підприємства з урахуванням аналізу фінансових 

результатів, з метою забезпечення ефективної діяльності підприємства в 

умовах ринкової економіки. 

 

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 

(50 балів);  

підсумкове – екзамен (50 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 



7. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

 форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS – 4,5 

Галузь знань : 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Дисципліни вільного 

вибору студента 

Модулів -  1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу»  

Рік підготовки: 

Змістових модулів -  3 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________ 

 

 

Семестр 

Загальна кількість 

 годин - 135 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних - 6 

самостійної роботи 

студента – 6,5 
Ступінь: бакалавр 

  30   год.  6   год. 

Практичні, семінарські 

30    год. 6   год. 

ІЗС 

 - 

Самостійна робота 

75   год. 108  год. 

Індивідуальні завдання:   

 

Вид контролю: екзамен 

 

10. Викладач 

Лохман Н.В., к.е.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Потенціал підприємства: сутність і механізм 

формування 

Тема 1. Основи формування і розвиток потенціалу підприємства. 

1.1 Сутність поняття «потенціал» та його види.  

1.2 Оптимізація структури потенціалу підприємства.  

1.3 Видова класифікація потенціалу підприємства.  

1.4 Формування потенціалу у торговельних підприємствах. 

Тема 2. Теоретичні та методологічні основи управління 

потенціалом за вартісними критеріями 

2.1 Процес оцінки потенціалу підприємства.  

2.2 Методологія визначення вартості потенціалу підприємства. 



2.3 Витратна концепція оцінки потенціалу підприємства. 

2.4 Порівняльний підхід до оцінки потенціалу підприємства.  

2.5Результатна оцінка потенціалу підприємства.  

Тема 3. Інформаційне забезпечення і сучасні технології  управління 

складними виробничими системами. 

3.1 Сутність, зміст та завдання інформаційних систем.  

3.2 Елементи і характеристики інформаційного забезпечення. 

3.3 Сучасні корпоративні системи. 

Змістовий модуль 2. Методологія поелементної оцінки потенціалу 

підприємства 

Тема 4. Оцінка вартості земельної ділянки 

4.1 Теоретичні аспекти визнання земельних ділянок та інших об‘єктів 

потенціалу підприємства.  

4.2 Особливості оцінки земельної ділянки, будівель і споруд. 

4.3 Методичні основи оцінки вартості земельної ділянки, будівель і споруд.  

Тема5. Оцінка вартості будівель і споруд 

5.1 Витратна концепція оцінки будівель і споруд.  

5.2 Капіталізація і дисконтування у визначенні вартості нерухомості. 

5.3 Методи порівняльного підходу оцінки будівель і споруд 

Тема 6. Оцінка ринкової вартості машин та обладнання 

6.1. Особливості оцінки машин і обладнання. 

6.2. Вплив зносу на вартість машин та обладнання.  

6.3. Методичні особливості оцінки машин і обладнання 

Змістовий модуль 3. Організаційно-економічні механізми 

управління і розвитку потенціалу підприємства 

Тема 7. Система управління формуванням і використанням 

трудового потенціалу підприємства 

7.1. Роль і значення трудового потенціалу в економічних відносинах. 

7.2. Оцінка трудового потенціалу підприємства. 

7.3. Методики оцінки трудового потенціалу підприємства. 

Тема 8. Нематеріальні активи та методи їх оцінки 

8.1 Менеджмент нематеріальних активів підприємства. 

8.2 Методи оцінки вартості нематеріальних активів.  

8.3 Особливості оцінки нематеріальних активів. 

8.4 Концепція інтелектуального капіталу. 

Тема 9. Організаційний потенціал підприємства та його оцінка. 

9.1 Механізм функціонування організаційного потенціалу підприємства.  

9.2 Роль методів і функцій управління в процесах формування 

організаційного потенціалу підприємства.  

9.3 Вибір раціональної оргструктури. 

9.4 Етапи вдосконалення організаційної структури управління 

підприємством. 

Тема 10. Реінжиніринг бізнес-процесів як механізм організаційного 

потенціалу підприємства 

10.1 Історія виникнення реінжинірингу. 



10.2 Поняття "інжиніринг бізнесу" та "реінжиніринг бізнесу".  

10.3 Фактори успіху РБП.  

10.4 Основні помилки у проведенні  реінжинірингу. 

Тема 11. Управління майновим потенціалом підприємства 

11.1 Особливості методів оцінки бізнесу.  

11.2 Методи витратного підходу до оцінки бізнесу.  

11.3 Методи результатного підходу до оцінки вартості майна.  

11.4 Порівняльний підхід до оцінки бізнесу. 

Тема 12. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції  та 

передумови 

12.1 Організаційний розвиток підприємства: сучасні концепції. 

12.2 Реструктуризація підприємств, як основа їх економічного зростання. 

12.3. Формування стратегій розвитку підприємств. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Фролова, Л. В., Ващенко Н.В. Управління потенціалом підприємства : 

навч. посіб. для студ. спец. «Економіка п-ва» ден. та заоч. форм навчання   – 

Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – 145 с.   

2. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексик О.І. Потенціал підприємства: 

формування та оцінка: Навч.-метод. посібник для сам ост. вивч. дисц. – К.: 

КНЕУ, 2007. – 261с.  

3. Хомяков В.І., Бакум І.В. Управління потенціалом підприємства. – К: 

Кондор, - 2008. – 400с. 

4. Бачевський Б. Є., Заблодська І.В., Решетняк О.О. Потенціал і розвиток 

підприємства Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 400 с. 

5. Довбенко В. І., Мельник В. М. Навчальний посібник. Друге видання, 

виправлене і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 

232 с. 

6. Березін, О. В. Управління потенціалом підприємства: навч. посібник / О. В. 

Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко. - Львів : Магнолія-2006, 2011. - 308 с. 

7.  Хомяков, Володимир Іванович. Потенціал і розвиток підприємства: навч. 

посібник / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. - К. : Кондор, 

2011. - 432 с. 

8. Отенко И.П., Малярец Л,М. Механізм управления потенціалом 

предприятия: Монография. – Харьков: ХНЭУ, 2008. – 220с. 

9. Портна О.В. Контролінг:  Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006» , 

2008. – 240с. 

10. Колектив авторів. Потенціал і розвиток підприємства: опор. консп. 

лекцій. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 84 с. 
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МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ 

ПЕРСОНАЛОМ 

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

спеціальних знань теорії, методології прийняття економічних рішень.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

спеціаліст: 

 

знання і розуміння: 

базових моделей ринкової економіки; 

моделей економічного зростання; 

знання технології прийняття економічних рішень; 

загальної методику використання основних математичних методів в 

економіці. 

       

застосування знань і розумінь: 

уміння визначити цільову орієнтацію економічних рішень; 

уміння використовувати сучасні  методи  прийняття економічних 

рішень; 

уміння здійснювати вибір оптимальної економічної моделі; 

уміння вирішувати оптимізаційні економічні задачі; 

уміння оцінювати альтернативні економічні рішення. 

 

формування суджень: 

про основні методи пийняття економічних рішень; 

здатність визначити та надати характеристику економічним моделям;  

здатність обґрунтувати оптимальні технології  прийняття економічних 

рішень.  

 

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 – залік. 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська, англійська 



7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 07 

"Управління та 

адміністрування" 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

4-й - 

Модулів - 1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 8-й - 

Лекції: 

20 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

20 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 50 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Корнілова О.В., к.е.н., доцент  

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади оцінки 

економічних моделей.  

Тема 1. Базові моделі ринкової економіки. 

Тема 2. Система моделей і прогнозів в економіці. Макроекономічне 

та короткострокове прогнозування. 

Тема 3. Статистичні моделі та методи. 

Тема 4. Застосування апарату теорії ігор в економіці. 

Змістовий модуль 2. Особливості прийняття економічних рішень в 

умовах невизначеності та ризику 

Тема 5. Теоретико-методологічні підходи до процесу прийняття 

господарських рішень. 

Тема 6. Організаційний механізм та процесорні технології 

прийняття господарських рішень. 

Тема 7. Методи прийняття економічних рішень в умовах 

невизначеності. 

 

 

 



10. Рекомендована література 

  

1. Блинов В.І. Математичні основи менеджменту: Навч. посібник.-К.: МАУП, 

2006. 

2. Большаков А.С. Современный менеджмент: теория и практика.// 

Большаков А.С., Михайлов В.И.-С.Пб.: Питер, 2002.-416 с. 

3. Берестнева О.Г., Муратова Е.А. Построение логических моделей с 

использованием деревьев решений / О.Г. Берестнева, Е.А. Муратова // 

Известия Томского политехнического университета. - 2004. - Т. 307. - № 2 – 

С.154-160.  

4. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: 

Навчальний посібник.-Київ: ЦУЛ, 2003.-420 с. 
5. Вербицька Г.Л. Управління економічним ризиком / Г.Л. Вербицька // 

Фінанси України. – 2004. - № 4. - С. 34-40. 
6.  Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та 

підприємництві: [монографія] / Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І.. – К.: 

КНЕУ, 2004. - 245 с. 

7. Князевская Н.В., Князевский В.С. Принятие рискованных решений в 

экономике и бизнесе.-М.: ―Контур‖, 1998. 

8. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: 

Учебное пособие.-К.: МАУП, 2000.-256 с. 

9. Литвак Б.Г. Практические заняття по управлению. Мастер-класс: Учебное 

пособие.-М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. –355 с.  

10. Менеджмент организации.Учебное пособие / Румянцева З.П.,  

Саломатин Н.А. и др. Под ред. Румянцевой З.П.-М.: ИНФРА-М, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКОНОМІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація «Менеджмент персоналу» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування системи 

теоретичних знань і практичних  навичок з методології  бізнес-планування, 

розробки бізнес-планів та управління капітальними інвестиціями 

підприємства. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

методологічних основ інвестиційного бізнес-планування на 

підприємстві; 

ролі і місця бізнес-плану в інвестиційному проекті; 

ролі і місця бізнес-плану в інвестиційному проекті; 

методики оцінки економічної ефективності інвестування; 

особливостей розрахунків  ефективності інвестування в модернізацію 

обладнання,цілей, завдань та організації проведення презентації бізнес-

плану, способів підвищення її ефективності.  

 

застосування знань і розумінь: 

методологічних основ інвестиційного бізнес-планування на 

підприємстві; 

ролі і місця бізнес-плану в інвестиційному проекті; 

ролі і місця бізнес-плану в інвестиційному проекті; 

методики оцінки економічної ефективності інвестування; 

особливостей розрахунків  ефективності інвестування в модернізацію 

обладнання, цілей, завдань та організації проведення презентації бізнес-

плану, способів підвищення її ефективності.  

 

формування суджень: 

здатність здійснювати підготовку вихідної інформації для розробки 

бізнес-плану інвестиційного проекту, вибору технології; 

здатність визначати потребу в устаткуванні, сировини та матеріалах, 

обґрунтування суми та структури інвестицій по проекту; 

здатність  вірно обирати оптимальний варіант джерел фінансування та 

складання схеми й графіка фінансування проекту; 

здатність складати вхідний плановий  баланс по проекту; 

здатність розраховувати коефіцієнти ефективності бізнес-проекту; 

здатність оцінювати інвестиційний ризик, здійснювати експертизу 

бізнес-плану інвестиційного проекту; 

здатність розробляти презентацію бізнес-плану інвестиційного проекту, 



проводити фінансово-економічні розрахунки до бізнес-плану інвестиційного 

проекту у середовищі Excel. 

 

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 

(50 балів);  

підсумкове – екзамен (50 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 07 

"Управління та 

адміністрування" 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

4-й - 

Модулів - 1 Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

Спеціалізація 

«Менеджмент персоналу»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 8-й - 

Лекції: 

20 год. - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

20 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 50 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Лісніченко О.О., к.е.н., доцент  

 

 

 



9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1 „Методологічні основи інвестиційного бізнес-

планування на підприємстві” 

Тема 1. Управління інвестиційною діяльністю підприємства.  
1.  Роль інвестицій в підвищенні конкурентоспроможності  підприємства.   

2. Етапи управлінні  інвестиціями.   

3. Інвестиційна політика, її зміст та порядок розробки. 

Тема 2. Основи інвестиційного проектування на підприємстві 

1. Поняття та зміст бізнес-планування на підприємстві.  

2. Аутсорсинг, його сутність, принципи та призначення.  

3. Сутнісна характеристика бізнес-плану.  

4. Цілі розробки бізнес-плану.  

5. Формування інформаційного забезпечення бізнес-плану.  

6. Загальна методологія розробки бізнес-плану.   

7. Використання інформаційних технологій в процесі бізнес-планування. 

Тема 3. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану 

інвестиційного проекту 

1. Структура бізнес-плану інвестиційного проекту.  

2. Логіка розробки бізнес-плану інвестиційного проекту.  

3. Вимоги до оформлення бізнес-плану інвестиційного проекту.  

Змістовий модуль 2. „Технологія розроблення бізнес-плану 

інвестиційного проекту та його експертиза” 

Тема 4. Зміст і технологія розробки окремих розділів бізнес-плану 

інвестиційного проекту. 

1. Сутність та особливості розробки плану виробництва продукції, плану 

маркетингової діяльності підприємства, організаційного плану, плану 

охорони навколишнього середовища, фінансового плану та програми 

інвестицій. 
Тема 5. Бюджетна і економічна ефективність інвестицій.  

1. Грошовий потік. Оцінка грошового потоку в часі.  

2. Загальні показники ефективності інвестицій: чистий приведений дохід 

(чиста приведена вартість), індекс прибутковості, період окупності, 

внутрішня норма доходності (рентабельності) інвестицій.  

3.  Специфічні показники ефективності інвестицій. 

4.  Вплив реалізації інвестиційного проекту на фінансово-майновий стан 

підприємства. 

Тема 6. Оцінка інвестиційних ризиків.  

1. Суть інвестиційних ризиків. Аналіз інвестиційних ризиків.  

2. Типи інвестиційного ризику і методи його розрахунку.  

3. Чинники, які обумовлюють інвестиційний ризик.  

4. Типи ризику інвестиційного проекту.  

5. Власний ризик інвестиційного проекту. 

6.  Корпоративний ризик інвестиційного проекту.  

7. Систематичний ризик інвестиційного проекту.  



8. Методика розрахунку інвестиційного ризику. Аналіз чутливості проекту.  

9. Сценарний аналіз. Заходи запобігання інвестиційного ризику, його 

можливе страхування.  

Тема 7. Управління капітальними інвестиціями на підприємстві. 

1. Сутність процесу управління капітальними інвестиціями на підприємстві. 

2. Основні етапи управління капітальними інвестиціями на підприємстві.  

3. Процес формування та управління портфелем проектів.  

4. План капітальних інвестицій: зміст та порядок розробки (обсяг|обсяг|, 

структура і джерела фінансування капітальних інвестицій, план введення в 

дію основних фондів|фундацій| і нематеріальних активів, план введення в дію 

виробничих потужностей, план проектно-дослідницьких робіт). 

Тема 8. Презентація бізнес-плану інвестиційного проекту та його 

експертиза.  

1. Цілі, завдання та організація проведення презентації бізнес-плану.  

2. Роль презентації. Вимоги до презентації. Зміст презентації.  

3. Способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану. 

4.  Оцінка якості обґрунтування бізнес-плану та окремих його розділів. 

5.  Критерії оцінки якості розробки бізнес-плану 

Тема 9. Технологія розробки різних видів бізнес-планів. 

1. Бізнес-план реконструкції підприємства, особливості його розробки.  

2. Бізнес-план розвитку підприємства, його зміст та  особливості розробки. 

3.  Бізнес-план вдосконалення організаційної структури підприємства його 

зміст та особливості розробки.  

 

10. Рекомендована література 

 

1. Барроу К., Барроу П., Браун р. Бізнес-план: Практ.посіб.: Пер. З 3-го англ. 

вид. – К.: т-во „Знання‖, КОО, 2001.-285 с. 

2. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч.посібник.- Вид. 

2-ге, доп./С.Ф.Покропивний, С.М. Соболь, Г.О.Швиданенко, О.Г. 

Дерев‘янок.- К.:КНЕУ, 2002.- 379 с. 

3. Гетало В.П., ГончаровГ.О. Бізнес-планування: Навч. посіб.–К.: 

Видавничий дім ‖Професіонал‖, 2010. – 240 с. 

4. Инновационные бизнес-модели. Сущность, области применения 

инструменты управления. [Электронный ресурс] / Кафедра экономики 

инноваций экономического факультета МГУ им. М. Ломоносова. Режим 

доступа: http://old.ied.econ.msu.ru 

5. Ревуцька Н.В. Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами 

підприємств харчової промисловості України): Автореф. дис. канд. екон. 

наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Н.В. Ревуцька; Київ. нац. екон. ун-т. — 

К., 2005. — 20 с. 

6. Фролова Л. Эффективная бизнес-модель как инструмент управления 

капитализацией предприятия / Л. Фролова, Е. Кравченко // Капитализация 

предприятий: теория и практика [Монография] / под  ред. д.э.н., проф. И.П. 

http://old.ied.econ.msu.ru/


Булеева, д.э.н., проф. Н.Е. Брюховецкой; НАН Украины, Ин-т экономики 

пром-сти; ДонУЭП. – Донецк: 2011. – 328 с. – Раздел 5. – С. 149 – 165  

7. Magretta J. Why business models matter. Harvard Business Review 2002, 

May: 86–92. 

8. Timmers P. Business models for electronic markets. Electronic Commerce in 

Europe 1998; 8 (April): 1–6. 

9. Afuah A, Tucci С. Internet Business Models and Strategies. Boston: McGraw 

Hill,2003. 

10. Chesbrough H., Rosenbloom R. The role of the business model in capturing 

value from innovation: evidence from Xerox Corporation‘s technology spin-off 

companies. Industrial and Corporate Change 2002;11(3): 529–555. 
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