
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 Менеджмент на 2021/2022н.р.  
рік прийому - 2020  

денна, заочна форма навчання 

3-4 семестр 

Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде викладати 

дисципліну 
Назва загальної 

(фахової) 

компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

Методи 

викладання, які 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, для 

якого 

пропонується 

дисципліна 

Перелік 

галузей знань/ 

cпеціальність,  

для яких 

пропонується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, 

які можуть 

за-

писатися 

на 

дисципліну 

* 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, які 

хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обмежен

ня щодо 

семестру 

вивчення 
Лекції 

Семінарські та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

1. Основи адміністративного менеджменту 

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Кубатко В.В., 

к.е.н., старший 

викладач 

Кубатко В.В., 

к.е.н., старший 

викладач 

Здатність 

управляти 

організацією та 

її підрозділами 

через реалізацію 

функцій 

менеджменту 

1.Демонструвати 

знання теоретичних 

основ управління 

організацією. 

2. Уміння і навички 

в області керування 

організацією, 

підприємством та 

його 

функціональними 

підрозділами. 

3. Уміння і навички 

ведення переговорів, 

вирішення 

конфліктів, роботи в 

групах та командах, 

організації 

ефективної 

комунікації, 

управління 

демографічною та 

культурною 

різноманітністю. 

Лекції-дискусії, 

ділові ігри, 

командна робота, 

мозковий штурм, 

тренінги, кейси 

Дисципліна 

пропонується 

для першого 

(бакалаврськ

ого рівня) 

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції - до 

60 

студентів, 

Практичні 

заняття - до 

30 студентів 

відсутні 3-4 

2. Дослідження ринку  

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Матвєєва Ю.Т. 

к.е.н., старший 

викладач 

Матвєєва Ю.Т. 

к.е.н., старший 

викладач 

Здатність до 

проведення 

досліджень на 

відповідному 

рівні. 

1.Демонструвати 

знання з 

методологічних 

основ та методів 

досліджень ринку. 

Лекції-дискусії, 

ділові ігри, 

командна робота, 

мозговий штурм, 

тренінги, кейси 

Дисципліна 

пропонується 

для першого 

(бакалаврськ

ого рівня) 

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент     

Лекції-до 60 

студентів 

Практичні 

заняття-до 

30 студентів 

відсутні 

3-4 



2.Досліджувати стан 

та динаміку ринку, 

визначати сегменти 

ринку.  

3. Приймати 

управлінські 

рішення на основі 

отриманих 

результатів 

дослідження ринку 

3.  Самоменеджмент  

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького   

Матвєєва Ю.Т. 

к.е.н., старший 

викладач 

Матвєєва Ю.Т. 

к.е.н., старший 

викладач 

 Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

Здатність 

планувати 

діяльність 

організації та 

управляти 

часом. 

Здатність 

формувати та 

демонструвати 

лідерські 

якості та 

поведінкові 

навички 

1. Демонструвати 

навички організації 

особистої праці 

2. Застосовувати 

засоби 

самоменеджменту 

(техніки, технології, 

методи, прийоми 

тощо) під час 

розв'язання 

функціональних 

завдань. 

3. Застосовувати 

знання і навички 

самоменеджменту 

для ефективної 

організації власного 

життя 

4. Використовувати 

методи тайм-

менеджменту з 

метою раціоналізації 

часу. 

Лекції-дискусії, 

ділові ігри, 

командна робота, 

мозговий штурм, 

тренінги, кейси 

Дисципліна 

пропонується 

для першого 

(бакалаврськ

ого рівня) 

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

Лекції-до 60 

студентів 

Практичні 

заняття-до 

30 студентів 

відсутні 3-4 

4.Основи екології 

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького   

Павленко О. 

О., к.е.н., доцент 

Павленко О. О., 

к.е.н., доцент 

Здатність діяти 

соціально 

відповідально і 

свідомо. 

Здатність 

аналізувати 

результати 

діяльності 

організації, 

зіставляти їх з 

факторами 

впливу 

1. Оцінювати 

рівень екологічної 

безпеки 

підприємства. 

2.Оцінювати 

ефективність 

використання 

природних ресурсів 

на підприємстві. 

3. Оцінювати 

економічний збиток 

від забруднення 

Лекції-дискусії, 

ділові ігри, 

командна робота, 

мозговий штурм, 

тренінги, кейси 

Дисципліна 

пропонується 

для першого 

(бакалаврськ

ого рівня) 

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

Лекції-до 60 

студентів 

Практичні 

заняття-до 

30 студентів 

відсутні 3-4 



зовнішнього та 

внутрішнього 

середовища. 

 

 

навколишнього 

природного 

середовища та 

нераціонального 

використання 

природних ресурсів. 

4. Визначати 

оптимальні шляхи 

управління якістю 

навколишнього 

середовища. 

5. Планувати й 

розробляти 

економічно 

обґрунтовані заходи 

з охорони довкілля та 

раціонального 

використання 

природних ресурсів. 

5. Менеджмент громадських організацій 

Кафедра 

управління імені 

Олега 

Балацького  

Кубатко В.В., 

к.е.н., асистент 

Кубатко В.В., 

к.е.н., асистент 

 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність 

управляти 

організацією та 

її підрозділами 

через 

реалізацію 

функцій 

менеджменту. 

1.Демонструвати 

знання щодо системи 

управління 

громадськими 

організаціями, 

процедури їх 

створення та 

реєстрації, механізму 

взаємодії держави з 

громадськими 

організаціями та 

особливостей 

стратегічного та 

оперативного 

планування 

діяльності 

громадських 

організацій. 

2. Вміти 

застосовувати 

загальні принципи, 

форми та методи, що 

використовуються 

для 

ефективної реалізації 

функцій 

менеджменту у 

Лекції-дискусії, 

ділові ігри, 

командна робота, 

мозговий штурм, 

тренінги, кейси 

Дисципліна 

пропонується 

для першого 

(бакалаврськ

ого рівня) 

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

Лекції-до 60 

студентів 

Практичні 

заняття-до 

30 студентів 

відсутні 3-4 



системі управління 

громадськими 

організаціями. 

3. Застосовувати 

основні принципи 

прийняття етичних 

управлінських 

рішень. 

6. Self -management  

Oleg Balatskyi 

Department of 

Management 

Myroshnychenko 

Iu., PhD, 

Associate 

Professor 

 

Myroshnychenko 

Iu., PhD, 

Associate 

Professor 

 

Ability to learn 

and master 

modern 

knowledge. 

Ability to plan 

the activities of 

the organization 

and manage 

time. 

Ability to form 

and demonstrate 

leadership 

qualities and 

behavioral 

skills. 

1. To create a strong 

personal brand 

2. To plan activities 

and manage time. 

3. To create and 

organize effective 

communications in the 

management process. 

4. To formulate and 

demonstrate 

leadership and 

behavioral skills. 

 

Interactive 

lectures, lectures-

discussions, 

individual and 

group work 

Discipline is 

offered for the 

first 

(bachelor's 

level) 

The course is 

offered to 

students 

majoring in 073 

Management 

 

Lectures - up 

to 30 

students, 

Practical 

classes - up 

to 30 

students 

missing 3-4 

7. Market research  

Oleg Balatskyi 

Department of 

Management 

Matvieieva Yu., 

PhD, Senior 

Lecturer 

 

 

Matvieieva Yu., 

PhD, Senior 

Lecturer 

 

 

Ability to 

conduct 

research at the 

appropriate 

level. 

1. Demonstrate 

knowledge of 

methodological 

foundations and 

methods of market 

research. 

2. Investigate the state 

and dynamics of the 

market, determine 

market segments. 

3. Make management 

decisions based on the 

results of market 

research. 

 

 

 

 

 

 

 

Interactive 

lectures, lectures-

discussions, 

individual and 

group work 

Discipline is 

offered for the 

first 

(bachelor's 

level) 

The course is 

offered to 

students 

majoring in 073 

Management 

 

 

Lectures - up 

to 30 

students, 

Practical 

classes - up 

to 30 

students 

missing 3-4 



8. Fundamentals of Administrative Management  

Oleg Balatskyi 

Department of 

Management 

Nesheva A., 

trainee teacher 

Nesheva A., 

trainee teacher 

Ability to 

manage the 

organization 

and its 

departments 

through the 

implementation 

of management 

functions 

1. Demonstrate 

knowledge of the 

theoretical 

foundations of 

organization 

management. 

2. Skills and abilities 

in the field of 

management of the 

organization, 

enterprise and its 

functional divisions. 

3. Skills in negotiating, 

resolving conflicts, 

working in groups and 

teams, organizing 

effective 

communication, 

managing 

demographic and 

cultural diversity. 

Interactive 

lectures, lectures-

discussions, 

individual and 

group work 

Discipline is 

offered for the 

first 

(bachelor's 

level) 

The course is 

offered to 

students 

majoring in 073 

Management 

Lectures - up 

to 30 

students, 

Practical 

classes - up 

to 30 

students 

missing 3-4 

 

 

 

 

 

  



КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ  

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ Менеджмент  (бакалавр) на 2021/2022 н.р. 
рік прийому - 2019 р.п.  

денна, заочна форма навчання 

5-8 семестр 

Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

(фахової) 

компетентності, на 

розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

Методи 

викладання

, які 

пропонуют

ься (лекції, 

практики, 

командна 

робота, се-

мінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, для 

якого 

пропонується 

дисципліна 

Перелік галузей 

знань/ cпеціаль-

ність, для яких 

пропонується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплін

у / до 

аудиторії 

Обме

ження 

щодо 

семест

ру 

вивче

ння 

Лекції 

Семінарські та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

1. Корпоративна соціальна відповідальність  

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Кубатко 

В.В. 

к.е.н.,асист

ент. 

 

Кубатко В.В. 

к.е.н.,асистент. 

 

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів); 

здатність обирати та 

використовувати 

сучасний  

інструментарій 

менеджменту; 

здатність діяти 

соціально 

відповідально і 

свідомо 

1. Знати загальні поняття 

та підходи до управління 

процесами КСВ бізнесу,  

основні аспекти залучення 

місцевих громад до КСВ 

бізнесу.  

2. Вміти застосовувати 

методи, принципи, форми 

управління КСВ бізнесу в 

практичній діяльності;  

3. Застосовувати основні 

принципи прийняття 

етичних управлінських 

рішень. 

Лекції-

дискусії, 

практики, 

командна 

робота 

Дисципліна 

пропонується 

для першого 

(бакалаврськ

ого рівня) 

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції-до 60 

студентів 

Практичні 

заняття-до 30 

студентів 

відсутні 5-8 

2. Економічне прогнозування  

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Смоленнік

ов Д.О., 

к.е.н., доц., 

доцент 

Смоленніков 

Д.О., к.е.н., доц., 

доцент 

Навички 

використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій  

Здатність обирати та 

використовувати 

сучасний 

інструментарій 

менеджменту 

1. Уміння знаходити та 

аналізувати інформацію з 

різних джерел, будувати 

комунікаційну мережу для 

обміну інформацією та 

налагодження зворотного 

зв’язку, вести 

кореспонденцію.   

2. Володіти сучасним 

рівнем інформаційної та 

комп’ютерної культури, 

Інтеракти

вні лекції, 

лекції-

бесіди, 

практикум

и, робота з 

власними 

мобільним

и 

пристроям

и, 

Дисципліна 

пропонується 

для першого 

(бакалаврськ

ого рівня) 

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції-до 60 

студентів 

Практичні 

заняття-до 30 

студентів 

відсутні 5-8 



Здатність 

аналізувати 

результати 

діяльності 

організації, 

зіставляти їх з 

факторами впливу  

зовнішнього та 

внутрішнього 

середовища. 

мати практичні навички 

роботи на сучасній 

комп’ютерній техніці.  

3. Здатність розуміти 

сутність і наслідки 

мікроекономічних 

процесів, поведінки 

окремих організацій на 

товарних ринках, здатність 

до аналізу і синтезу 

соціально-значущих 

проблем і процесів 

4. Уміння створювати та 

аналізувати базу даних 

щодо впливу факторів 

зовнішнього і 

внутрішнього середовища 

організацій, моделювати 

бізнес-процеси 

індивідуаль

не та 

групове 

вирішення 

практичних 

завдань 

3. Управління конфліктами та змінами в організації    

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Майборода 

Т.М., 

к.е.н., 

асистент 

Майборода 

Т.М., к.е.н., 

асистент 

Здатність працювати 

в команді та 

налагоджувати 

міжособистісну 

взаємодію при 

вирішенні 

професійних завдань 

1. Демонструвати знання 

та розуміння базових 

принципів управління 

конфліктами та змінами 

організацій, вміти виділяти 

та виявляти причини 

конфліктів, відповідних 

організаційних потреб у 

змінах. 

2. Проводити аналіз 

динаміки конфліктів, 

оцінювати та 

використовувати 

відповідні стратегії 

розв’язання конфліктів та 

методів управління 

конфліктами та змінами. 

3. Застосовувати методики 

щодо уникнення 

стереотипізації та 

узагальнень при 

міжкультурних 

комунікаціях, 

демонструвати вміння 

інтерпретувати 

комунікаційні стилі та 

стратегії, застосовувати 

принципи медіації при 

Лекції-

дискусії,ко

мандна 

робота, 

ділові ігри 

Дисципліна 

пропонується 

для першого 

(бакалаврськ

ого) рівня  

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції до 60 

студентів,прак

тичні заняття 

до 30 студентів 

відсутні 5-8 



вирішенні конфліктів та 

участі у переговорах. 

4. Розробляти заходи з 

профілактики конфліктів, 

застосовувати 

співробітництво при 

розв’язанні конфліктів. 

5. Планувати та 

розробляти стратегії для 

успішного управління 

індивідуальними, 

груповими та 

організаційними змінами, 

ефективно управляти 

командою та оцінювати 

ефективність проведених 

змін. 

4. Державне та регіональне управління 

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Опанасюк 

Ю.А., 

к.е.н., 

старший 

викладач 

Опанасюк Ю.А., 

к.е.н., старший 

викладач 

Здатність обирати та 

використовувати 

сучасний 

інструментарій 

менеджменту 

1. Визначати стратегічні та 

поточні цілі державного 

управління в контексті 

сучасних проблем 

розвитку країни, регіону та 

окремих підприємств 

2. Приймати рішення щодо 

вибору найбільш 

доцільних та ефективних 

методів та інструментів 

державного управління, 

використання яких 

дозволило б з найменшими 

витратами часу та інших 

ресурсів досягнути 

поставлених цілей. 

3. Розуміти закономірності 

оцінки інвестиційної 

привабливості території та 

її конкурентоспроможності 

4. Визначати ефективність 

заходів державного 

управління. 

5. Визначати необхідні 

напрями 

зовнішньоекономічної 

політики держави у світлі 

реалізації прийнятої 

економічної політики та 

Лекції-

дискусії,ко

мандна 

робота, 

ділові ігри 

Дисципліна 

пропонується 

для 

першого(бак

алаврського)

рівня  

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції до 60 

студентів,прак

тичні заняття 

до 30 студентів 

відсутні 5-8 



безпеки національних 

інтересів. 

5. Управління конкурентоспроможністю  

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Опанасюк 

Ю.А., 

к.е.н., 

старший 

викладач 

Опанасюк Ю.А., 

к.е.н., старший 

викладач 

Здатність 

аналізувати 

результати 

діяльності 

організації, 

зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього 

середовища. 

Здатність оцінювати 

виконувані роботи, 

забезпечувати їх 

якість та мотивувати 

персональні 

організації 

1. Проводити аналіз 

конкурентних переваг 

різних об’єктів,  діяльності 

конкурентів і прогнозувати 

положення підприємств на 

ринку. 

2. Формувати конкурентну 

карту ринку й 

систематизувати 

конкурентні переваги, 

розроблювати конкурентні 

стратегії підприємства. 

3. Управляти якістю і 

конкурентоспроможністю 

підприємства 

Інтерактив

ні лекції, 

лекції-

обговоренн

я, дискусії 

та семінари 

 

Дисципліна 

пропонується 

для 

першого(бак

алаврського)

рівня  

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції до 60 

студентів,прак

тичні заняття 

до 30 студентів 

відсутні 5-8 

6. Психологія управління 

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Таранюк 

К.В., к.е.н, 

старший 

викладач 

Таранюк К.В., 

к.е.н, старший 

викладач 

Здатність працювати 

в команді та 

налагоджувати 

міжособистісну 

взаємодію при 

вирішенні 

професійних 

завдань. 

Розуміти принципи 

психології та 

використовувати їх 

у своїй професійній 

діяльності 

1. Розуміти психологічну 

сутність соціальної 

організації, теорії 

особистості та їх 

використання в 

управлінській практиці 
2. Розкривати 

індивідуально-

психологічні, 

психофізіологічні 

властивості та особливості 

особистості управлінця, 

його психогеометрію та 

стилі його взаємодії з 

підлеглими. 

3. Розуміти специфіку 

формування команди  

шляхом професійного 

відбору, розробки 

ефективної системи 

мотивування праці та 

створення позитивного 

психологічного 

мікроклімату в колективі. 

4. Володіти методиками 

вивчення міжособистісних 

стосунків, групової 

Проблемні 

лекції, 

лекції-

бесіди, 

індивідуаль

не та 

групове 

вирішення 

практичних 

завдань 

Дисципліна 

пропонується 

для 

першого(бак

алаврського)

рівня  

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції до 60 

студентів,прак

тичні заняття 

до 30 студентів 

відсутні 5-8 



сумісності й згуртованості, 

морально-психологічного 

клімату. 

7. Організація праці в менеджменті  

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Матвєєва 

Ю.Т., 

к.е.н., 

старший 

викладач 

Матвєєва Ю.Т., 

к.е.н., старший 

викладач 

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів). 

Здатність обирати та 

використовувати 

сучасний  

інструментарій 

менеджменту 

1. Надавати рекомендації з 

раціоналізації трудових 

процесів і робочих місць 

2. Застосовувати навички 

безконфліктної комунікації  

3. Раціонально планувати 

час, працювати з 

інформацією та 

документами. 

4. Використовувати 

одержані знання в 

практичній економічній та 

управлінській діяльності. 

Інтеракти

вні лекції, 

лекції-

бесіди,, 

індивідуаль

не та 

групове 

вирішення 

практичних 

завдань 

Дисципліна 

пропонується 

для першого 

(бакалаврськ

ого) рівня  

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції-до 60 

студентів 

Практичні 

заняття-до 30 

студентів 

відсутні 5-8 

8. Управління регіональною економікою 

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Опанасюк 

Ю.А. 

 к.е.н., 

старший 

викладач 

Опанасюк Ю.А. 

 к.е.н., старший 

викладач. 

Здатність обирати та 

використовувати 

сучасний 

інструментарій 

менеджменту 

1. Планувати, формувати, 

здійснювати оцінку 

ефективності заходів 

регіональної економічної 

політики з метою 

вирівнювання ступенів 

соціально-економічного 

розвитку регіонів України. 
2. Аналізувати галузеву 

структуру господарства та 

визначати тенденції 

розвитку господарського 

комплексу.  

3. Визначати шляхи 

зміцнення конкурентних 

позицій регіонів та 

розробки стратегії 

економічного зростання. 

Інтерактив

ні лекції, 

лекції-

бесіди, 

індивідуаль

не та 

групове 

вирішення 

практичних 

завдань 

Дисципліна 

пропонується 

для першого 

(бакалаврськ

ого) рівня  

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції-до 60 

студентів 

Практичні 

заняття-до 30 

студентів 

відсутні 5-8 

9. Управління ризиком 

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Оніщенко 

М.Л., к.е.н, 

доцент 

Оніщенко М.Л., 

к.е.н, доцент 

Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації.  

Здатність обирати та 

використовувати 

сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

 

1. Визначати загрози для 

фінансового стану 

організації на основі 

комплексного аналізу її 

фінансового потенціалу. 

2. Оцінювати ризики 

прийняття управлінських 

рішень. 

3. Володіти підходами до 

Лекції 

дискусії, 

лекція-

бесіда, 

командна 

робота, 

ділові ігри, 

виконання 

Дисципліна 

пропонується 

для 

першого(бак

алаврського)

рівня  

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції-до 30 

студентів 

Практичні 

заняття-до 30 

студентів 

відсутні 5-8 



управління ризиком та 

зниження його негативних 

наслідків у господарській 

діяльності організації. 

розрахунко

вих завдань 

10. Іноземна мова (поглиблений курс) 

          8 

11. Corporate Social Responsibility  

Oleg 

Balatskyi 

Department of 

Management 

Kubatko 

V., PhD, 

assistant 

 

Mayboroda T., 

PhD, assistant 

Ability to act on the 

basis of ethical 

considerations 

(motives). 

Ability to choose and 

use modern 

management tools. 

Ability to act socially 

responsibly and 

consciously 

1. Know the general concepts 

and approaches to the 

management of CSR business 

processes, the main aspects of 

involving local communities 

in CSR business. 

2. Be able to apply methods, 

principles, forms of CSR 

business management in 

practice; 

Apply the basic principles of 

ethical management 

decisions. 

 

Interactive 

lectures, 

lectures-

discussions, 

individual 

and group 

work 

Discipline is 

offered for the 

first 

(bachelor's 

level) 

The course is 

offered to 

students majoring 

in 073 

Management 

 

 

Lectures - up to 

30 students, 

Practical classes 

- up to 30 

students 

missing 5-8 

12.  Management of Conflicts and Changes in Organization   

Oleg 

Balatskyi 

Department of 

Management 

Mayboroda 

T., PhD, 

assistant 

Mayboroda T., 

PhD, assistant 

Ability to work in a 

team and establish 

interpersonal 

interaction in solving 

professional problems 

1. Demonstrate knowledge 

and understanding of the 

basic principles of conflict 

management and change of 

organizations, be able to 

identify and identify the 

causes of conflicts, the 

relevant organizational needs 

for change. 

2. Analyze the dynamics of 

conflicts, evaluate and use 

appropriate conflict resolution 

strategies and methods of 

conflict and change 

management. 

3. Apply techniques to avoid 

stereotyping and 

generalizations in 

intercultural communication, 

demonstrate the ability to 

interpret communication 

styles and strategies, apply 

the principles of mediation in 

resolving conflicts and 

Interactive 

lectures, 

lectures-

discussions, 

individual 

and group 

work 

Discipline is 

offered for the 

first 

(bachelor's 

level) 

The course is 

offered to 

students majoring 

in 073 

Management 

Lectures - up to 

30 students, 

Practical classes 

- up to 30 

students 

missing 5-8 



participating in negotiations. 

4. To develop measures for 

conflict prevention, to apply 

cooperation in resolving 

conflicts. 

5. Plan and develop strategies 

for successful management of 

individual, group and 

organizational change, 

effectively manage the team 

and evaluate the effectiveness 

of change. 

13. Economic Forecasting  

Oleg 

Balatskyi 

Department of 

Management 

Smolenniko

v D., PhD, 

Associate 

Professor 

Smolennikov D., 

PhD, Associate 

Professor 

Skills in the use of 

information and 

communication 

technologies 

Ability to choose and 

use modern 

management tools 

Ability to analyze the 

results of the 

organization, to 

compare them with 

the factors of external 

and internal 

environment. 

1. Ability to find and analyze 

information from various 

sources, build a 

communication network for 

information exchange and 

feedback, correspondence. 

2. To have a modern level of 

information and computer 

culture, to have practical 

skills to work on modern 

computer technology. 

3. The ability to understand 

the nature and consequences 

of microeconomic processes, 

the behavior of individual 

organizations in commodity 

markets, the ability to analyze 

and synthesize socially 

significant problems and 

processes 

4. Ability to create and 

analyze a database on the 

impact of external and 

internal factors of 

organizations, to model 

business processes 

Interactive 

lectures, 

lecture-

talks, 

workshops, 

work with 

own mobile 

devices, 

individual 

and group 

solution of 

practical 

tasks 

Discipline is 

offered for the 

first 

(bachelor's 

level) 

The course is 

offered to 

students majoring 

in 073 

Management 

 

 

Lectures - up to 

30 students, 

Practical classes 

- up to 30 

students 

missing 5-8 

14.  Organization of Work in Management  

Oleg 

Balatskyi 

Department of 

Management 

Matvieieva 

Yu., PhD, 

Senior 

Lecturer 

 

Matvieieva Yu., 

PhD, Senior 

Lecturer 

 

 

Ability to act on the 

basis of ethical 

considerations 

(motives). Ability to 

choose and use 

modern management 

tools 

1. Provide recommendations 

for streamlining labor 

processes and jobs 

2. Apply conflict-free 

communication skills 

3. Rational planning of time, 

work with information and 

Interactive 

lectures, 

lecture-

talks, 

workshops, 

work with 

own mobile 

Discipline is 

offered for the 

first 

(bachelor's 

level) 

The course is 

offered to 

students majoring 

in 073 

Management 

 

 

Lectures - up to 

30 students, 

Practical classes 

- up to 30 

students 

missing 5-8 



 documents. 

4. Use the acquired 

knowledge in practical 

economic and managerial 

activities. 

devices, 

individual 

and group 

solution of 

practical 

tasks 

  



 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ Менеджмент (бакалавр) 2021/2022н.р. 

рік прийому - 2018  

денна, заочна форма навчання 

7-8 семестр 

Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

(фахової) 

компетентності, на 

розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

Методи 

викладання

, які 

пропонуют

ься (лекції, 

практики, 

командна 

робота, се-

мінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, для 

якого 

пропонується 

дисципліна 

Перелік галузей 

знань/ cпеціаль-

ність, для яких 

пропонується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплін

у / до 

аудиторії 

Обме

ження 

щодо 

семест

ру 

вивче

ння 

Лекції 

Семінарські та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

1. Економічне прогнозування (Economic Forecasting) 

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Смоленні-

ков Д.О., 

к.е.н., доц., 

доцент 

Смоленніков 

Д.О., к.е.н., доц., 

доцент 

Навички 

використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій  

Здатність обирати та 

використовувати 

сучасний 

інструментарій 

менеджменту 

Здатність 

аналізувати 

результати 

діяльності 

організації, 

зіставляти їх з 

факторами впливу  

зовнішнього та 

внутрішнього 

середовища. 

1. Уміння знаходити та 

аналізувати інформацію з 

різних джерел, будувати 

комунікаційну мережу для 

обміну інформацією та 

налагодження зворотного 

зв’язку, вести 

кореспонденцію.   

2. Володіти сучасним 

рівнем інформаційної та 

комп’ютерної культури, 

мати практичні навички 

роботи на сучасній 

комп’ютерній техніці.  

3. Здатність розуміти 

сутність і наслідки 

мікроекономічних 

процесів, поведінки 

окремих організацій на 

товарних ринках, здатність 

до аналізу і синтезу 

соціально-значущих 

проблем і процесів 

Інтеракти

вні лекції, 

лекції-

бесіди, 

практикум

и, робота з 

власними 

мобільним

и 

пристроям

и, 

індивідуаль

не та 

групове 

вирішення 

практичних 

завдань 

Дисципліна 

пропонується 

для першого 

(бакалаврськ

ого рівня) 

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції-до 60 

студентів 

Практичні 

заняття-до 30 

студентів 

відсутні 7-8 



4. Уміння створювати та 

аналізувати базу даних 

щодо впливу факторів 

зовнішнього і 

внутрішнього середовища 

організацій, моделювати 

бізнес-процеси 

2. Державне та регіональне управління 

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Опанасюк 

Ю.А., 

к.е.н., 

старший 

викладач 

Опанасюк Ю.А., 

к.е.н., старший 

викладач 

Здатність обирати та 

використовувати 

сучасний 

інструментарій 

менеджменту 

6. Визначати стратегічні та 

поточні цілі державного 

управління в контексті 

сучасних проблем 

розвитку країни, регіону та 

окремих підприємств 

7. Приймати рішення щодо 

вибору найбільш 

доцільних та ефективних 

методів та інструментів 

державного управління, 

використання яких 

дозволило б з найменшими 

витратами часу та інших 

ресурсів досягнути 

поставлених цілей. 

8. Розуміти закономірності 

оцінки інвестиційної 

привабливості території та 

її конкурентоспроможності 

9. Визначати ефективність 

заходів державного 

управління. 

10. Визначати необхідні 

напрями 

зовнішньоекономічної 

політики держави у світлі 

реалізації прийнятої 

економічної політики та 

безпеки національних 

інтересів. 

Лекції-

дискусії,ко

мандна 

робота, 

ділові ігри 

Дисципліна 

пропонується 

для 

першого(бак

алаврського)

рівня  

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції до 60 

студентів,прак

тичні заняття 

до 30 студентів 

відсутні 7-8 

3. Управління конкурентоспроможністю  

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Опанасюк 

Ю.А., 

к.е.н., 

старший 

викладач 

Опанасюк Ю.А., 

к.е.н., старший 

викладач 

Здатність 

аналізувати 

результати 

діяльності 

організації, 

зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

1. Проводити аналіз 

конкурентних переваг 

різних об’єктів,  діяльності 

конкурентів і прогнозувати 

положення підприємств на 

ринку. 

2. Формувати конкурентну 

карту ринку й 

Інтерактив

ні лекції, 

лекції-

обговоренн

я, дискусії 

та семінари 

 

Дисципліна 

пропонується 

для 

першого(бак

алаврського)

рівня  

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції до 60 

студентів,прак

тичні заняття 

до 30 студентів 

відсутні 7-8 



внутрішнього 

середовища. 

Здатність оцінювати 

виконувані роботи, 

забезпечувати їх 

якість та мотивувати 

персональні 

організації 

систематизувати 

конкурентні переваги, 

розроблювати конкурентні 

стратегії підприємства. 

3. Управляти якістю і 

конкурентоспроможністю 

підприємства 

4.Управлінська аналітика 

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Рибальчен

ко С.М., 

к.е.н, 

асистент 

Рибальченко 

С.М., к.е.н., 

асистент 

Здатність 

аналізувати 

результати 

діяльності 

організації, 

зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього 

середовища. 

Здатність визначати 

перспективи 

розвитку організації. 

Здатність 

аналізувати й 

структурувати 

проблеми 

організації, 

формувати 

обґрунтовані 

рішення. 

1. Аналізувати 

взаємозвязки між 

факторами зовнішнього та 

внутрішнього середовища 

та використовувати 

інструментарій для їх 

оцінки. 

2. Застосовувати кількісні 

та якісні методи аналізу 

діяльності організації. 

3. Виявляти загальні 

тенденції розвитку 

організації. 

Інтерактив

ні лекції, 

лекції-

обговоренн

я, дискусії 

та семінари 

 

Дисципліна 

пропонується 

для 

першого(бак

алаврського)

рівня  

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції до 60 

студентів,прак

тичні заняття 

до 30 студентів 

відсутні 7-8 

5.Управління якістю 

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Бондар 

Т.В., к.е.н., 

старший 

викладач 

Бондар Т.В., 

к.е.н., старший 

викладач 

Здатність 

аналізувати 

результати 

діяльності 

організації, 

зіставляти їх з 

факторами впливу 

зовнішнього та 

внутрішнього 

середовища. 

Здатність оцінювати 

виконувані роботи, 

забезпечувати їх 

якість та мотивувати 

персональні 

організації 

1. Демонструвати здатність 

використовувати знання, 

уміння й навички в галузі 

теорії й практики з питань 

управління якістю 

продукції. 

2.Володіти вміннями до 

визначення показників 

якості продукції, методів їх 

оцінки, ґрунтовно 

доводити цілі і завдання 

підвищення якості з позиції 

оцінювання ефективності 

виробництва. 

3. Демонструвати навички 

використання 

Інтерактив

ні лекції, 

лекції-

обговоренн

я, дискусії 

та семінари 

 

Дисципліна 

пропонується 

для 

першого(бак

алаврського)

рівня  

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції до 60 

студентів,прак

тичні заняття 

до 30 студентів 

відсутні 7-8 



інформаційних технологій 

для пошуку, оброблення, 

аналізування та 

використання інформації з 

управління якістю. 

4. Знати та володіти 

методами системного 

аналізу об’єктів 

виробництва, вміти 

аналізувати та оцінювання 

результати їх діяльності, та 

формувати ефективну 

систему управління 

якістю. 

6.Корпоративна соціальна відповідальність 

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Кубатко 

В.В. 

к.е.н.,асист

ент. 

 

Кубатко В.В. 

к.е.н.,асистент. 

 

Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів); 

здатність обирати та 

використовувати 

сучасний  

інструментарій 

менеджменту; 

здатність діяти 

соціально 

відповідально і 

свідомо 

1. Знати загальні поняття та 

підходи до управління 

процесами КСВ бізнесу,  

основні аспекти залучення 

місцевих громад до КСВ 

бізнесу.  

2. Вміти застосовувати 

методи, принципи, форми 

управління КСВ бізнесу в 

практичній діяльності;  

3.Застосовувати основні 

принципи прийняття 

етичних управлінських 

рішень. 

Лекції-

дискусії, 

практики, 

командна 

робота 

Дисципліна 

пропонується 

для першого 

(бакалаврськ

ого рівня) 

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції-до 60 

студентів 

Практичні 

заняття-до 30 

студентів 

відсутні 5-8 

7. Управління ризиком 

Кафедра 

управління 

імені Олега 

Балацького  

Оніщенко 

М.Л., к.е.н, 

доцент 

Оніщенко М.Л., 

к.е.н, доцент 

Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації.  

Здатність обирати та 

використовувати 

сучасний 

інструментарій 

менеджменту. 

 

4. Визначати загрози для 

фінансового стану 

організації на основі 

комплексного аналізу її 

фінансового потенціалу. 

5. Оцінювати ризики 

прийняття управлінських 

рішень. 

6. Володіти підходами до 

управління ризиком та 

зниження його негативних 

наслідків у господарській 

діяльності організації. 

Лекції 

дискусії, 

лекція-

бесіда, 

командна 

робота, 

ділові ігри, 

виконання 

розрахунко

вих завдань 

Дисципліна 

пропонується 

для 

першого(бак

алаврського)

рівня  

Дисципліна 

пропонується 

для студентів 

спеціальності 

073 

Менеджмент 

 

 

Лекції-до 30 

студентів 

Практичні 

заняття-до 30 

студентів 

відсутні 7-8 

8. Іноземна мова (поглиблений курс) 

          8 



 


