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УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

Назва дисципліни Управління організаційним розвитком 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Менеджмент організацій і адміністрування 

Лектор Коробка С.В., к.е.н., доцент 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 90 

Форма контролю Залік  

Аудиторні години, у т. ч.  20 

- лекції 10 

- практичні заняття 10 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни формування здатності у студентів розв’язувати складні 

спеціалізовані й практичні проблеми щодо розвитку 

підприємств на основі аналізу факторів середовища та 

використання результатів дослідження для обґрунтування 

управлінських рішень щодо формування адекватних 

моделей взаємодії підприємства та середовища.   

Завдання вивчення дисципліни  ознайомлення з основами управління в умовах змін 

в діловому середовищі бізнесу;  

 засвоєння основ організації та управління розвитком 

підприємств різних форм власності та організаційно-

правових форм;  

 обґрунтування економічної ефективності 

визначеного напряму  розвитку підприємств;  

 підготовка студентів до самостійного вміння 

вибору, обґрунтування та прийняття рішень щодо 

управління розвитком підприємств. 

Короткий зміст дисципліни 1. Організаційний розвиток підприємства: сучасні 

концепції 

2. Реінжиніринг господарського розвитку підприємств 

3. Реструктуризація підприємств як основа їх 

економічного зростання 

4. Організація робіт з реструктуризації підприємства 

5. Напрями прискорення формування і функціонування 

інтеграційних структур 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

15 

Мова викладання українська 

 

  



ФАНДРАЙЗИНГ 

Назва дисципліни Фандрайзинг 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітній ступінь Магістр  

Освітньо-професійна програма Менеджмент  організацій  і адміністрування 

Лектор Коробка С.В., к.е.н., доцент 

Семестр 2 

Кількість кредитів ЄКТС 90 

Форма контролю Залік  

Аудиторні години, у т. ч.  32 

- лекції 16 

- практичні заняття 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни формування у студентів системи знань з теорії та 

практики процесу залучення ресурсів на реалізацію 

проектів. 

Завдання вивчення дисципліни – розкрити сутність, принципи та основні поняття 

фандрайзингу; 

– визначити особливості залучення грантів та 

співпраці із фондами; 

– визначити найбільш прості та зручні шляхи 

досягнення поставлених цілей, за рахунок залучення 

ресурсів на реалізацію проекту; 

– здійснювати планування та будувати логічну схему 

проекту в процесі залучення ресурсів від грантодавчих 

установ; 

– оволодіти основами складання проекту, заявки, 

бюджету проекту, звітності та подяки 

Короткий зміст дисципліни 1. Сутність, принципи та основні поняття 

фандрайзингу  

2. Досвід та перспективи розвитку фандрайзингу  

3. Фандрайзингова діяльність та форми її підтримки  

4. Фонди та гранти  

5. Планування фандрайзингової діяльност  

6. Вибір стратегії та звернення  

7. Бюджет та результат діяльності фандрайзингу  

8. Основні методики роботи фандрайзера 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 

30 

Мова викладання українська 

 

  



УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ 

Назва дисципліни Управління виробництвом 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітній ступінь Магістр  

Освітньо-професійна програма Менеджмент  організацій  і адміністрування 

Лектор Смолинець Ігор Богданович,к.е.н., доцент 

Семестр 2 

Кількість кредитів ЄКТС 90 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т. ч.  32 

- лекції 16 

- практичні заняття 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

 Формування у майбутніх менеджерів сучасного 

управлінського мислення та системи спеціальних 

знань із стратегії й тактики аграрної політики, основ 

теорії і практики управління  виробництвом, уміння 

діагностувати систему, розробляти й оцінювати 

господарські рішення, оптимізувати параметри 

удосконалення структур управління і загалом 

відновлення управлінської діяльності в сфері АПК та 

аграрного виробництва зокрема. 

Завдання вивчення дисципліни 

- особливості процесу управління в аграрній сфері; 

- особливості процесу управління в різних 

організаційно-правових формах господарювання 

прийняття рішень з врахування особливостей галузі 

сільського господарства. 

Короткий зміст дисципліни 

1.Теоретичні основи управління аграрним 

виробництвом. 

2. Система управління АПК України та їх функції. 

3. Організація управління в аграрних підприємствах 

різних організаційно-правових форм господарювання. 

4. Управління потенціалом розвитку аграрного 

виробництва. 

5. Сучасне підприємництво та його характеристики. 

6. Організація поточного та автоматичного 

виробництва. 

7. Основні організації виробничого процесу. 

8. Організація обслуговування виробництва. 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 

15 

Мова викладання Українська 

 



ДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

Назва дисципліни Діагностика в системі управління 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітній ступінь Магістр  

Освітньо-професійна програма Менеджмент  організацій  і адміністрування 

Лектор Смолинець Ігор Богданович, к.е.н., доцент 

Семестр 1 

Кількість кредитів ЄКТС 90 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т. ч.  32 

- лекції 16 

- практичні заняття 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування у студентів компетентностей щодо 

проведення діагностики усіх аспектів діяльності 

підприємства з метою прийняття стратегічних рішень 

задля покращення ефективності діяльності та 

посилення ринкових позицій, уміння діагностувати 

систему, розробляти й оцінювати управлінські  

рішення.   

Завдання вивчення дисципліни 

1.Розробка стратегічних напрямків розвитку організації 

забезпечення її конкурентноспроможності.  

2. Результати комплексного діагностування 

підприємства та пошуку стратегічних рішень. 

3. Діагностувати та аналізувати конфліктні ситуації, 

запобігати їх переростанню у конфлікт, своєчасно 

нейтралізовувати конфліктні ситуації, використовувати 

відповідні структурні та особистісні методи управління. 

Короткий зміст 

дисципліни 

1. Суть і зміст і завдання управлінської діагностики і 

консультування.  

2. Складові елементи структури управління господарськими. 

об’єктами. 3. Фактори впливу на ефективність 

функціонування систем управління. 

4. Функції системи – головний об’єкт управлінської 

діагностики. 5. Технологія впровадження плану розвитку 

системи управління. 6. Технологія впровадження функцій 

контролю і регулювання в системі управління. 

7. Технологія проведення діагностики і консультування в 

системі управління. 8. Процес впровадження результатів 

діагностики в системі управління та їх поточний контроль. 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 

30 

Мова викладання Українська 



СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ 

Назва дисципліни Стратегія і тактика ділових переговорів 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітній ступінь Магістр  

Освітньо-професійна програма Менеджмент  організацій  і адміністрування 

Лектор Гірняк Катерина Михайлівна, к.е.н., доцент 

Семестр 1-2 

Кількість кредитів ЄКТС 90 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т. ч.  32 

- лекції 16 

- практичні заняття 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

ознайомлення студентів з існуючими розробками в 

сфері міжнародних переговорів, сформувати практичні 

навички їх застосування.  

Завдання вивчення дисципліни 

ознайомити студентів з основними теоретичними 

підходами до аналізу міжнародних переговорів; 

сформувати уявлення про завдання, форми і різновидах 

міжнародних переговорів; роз'яснити побудову 

переговорного процесу; ознайомити студентів з 

проблемами, пов'язаними з введенням переговорів; 

сформувати практичні навички підготовчої роботи і 

безпосереднього ведення переговорів. 

Короткий зміст 

дисципліни 

Тема 1. Міжнародні переговори: поняття, класифікація, 

функції та особливості на сучасному етапі.  

Тема 2. Організаційна підготовка до переговорного 

процесу  

Тема 3. Теоретична підготовка до переговорів.  

Тема 4. Структура переговорного процесу  

Тема 5. Стратегія і тактика ведення переговорів.  

Тема 6. Правила ведення переговорів.  

Тема 7. Посередництво у міжнародних переговорах. 

Тема 8. Стилі ведення переговорів.  

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 

15 

Мова викладання Українська 

 

  



МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Назва дисципліни Методологія та організація наукових досліджень 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітній ступінь Магістр  

Освітньо-професійна програма Менеджмент  організацій  і адміністрування 

Лектор Вороний Ігор Володимирович к.е н.,  доцент  

Семестр 1-2 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т. ч.  32 

- лекції 16 

- практичні заняття 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

засвоєння студентами понять про науку, відомостей 

про стан сучасної науки, розуміння процесу наукової 

діяльності, оволодіння методологічними та 

методичними основами наукового дослідження. 

Завдання вивчення дисципліни 

забезпечити чітке розуміння студентами поняття про 

наукову діяльність; засвоїти понятійно-

термінологічного апарату наукової діяльності; 

ознайомити зі станом наукової діяльності в Україні та 

світі; ознайомити з електронними та Інтернет-

ресурсами інформації; засвоїти систему роботи з 

бібліотечно-бібліографічними джерелами інформації; 

вивчити порядок оформлення наукового дослідження. 

Короткий зміст дисципліни 

Тема 1. Організація науково-дослідної роботи в 

Україні Тема 2. Організація наукових досліджень у 

вищих навчальних закладах  

Тема 3. Обробка та оформлення результатів наукового 

дослідження  

Тема 4. Організаційні аспекти наукової діяльності 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 

15 

Мова викладання 
Українська 

 

  



БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Назва дисципліни Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітній ступінь Магістр  

Освітньо-професійна програма Менеджмент  організацій  і адміністрування 

Лектор Франчук Ірина Богданівна к.е н., доцент  

Семестр 2-3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т. ч.  32 

- лекції 16 

- практичні заняття 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою  викладення  навчальної  дисципліни   є: 

формування системи знань з підготовки облікової  

інформації як основи для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень на всіх  рівнях управління 

підприємством 

Завдання вивчення дисципліни 

- вивчення концептуальних засад використання 

бухгалтерського обліку як  інформаційного джерела 

системи управління підприємством;   

- набуття  вмінь  побудови  та  трансформації  

бухгалтерського  обліку  в  системі управління 

підприємством ;   

- вивчення методик і техніки надання облікової 

інформації для сучасних та  потенційних потреб 

управління підприємством.  

Короткий зміст дисципліни 

  Сутність  та  місце  облікової  інформації  в  

управлінні  підприємством.       

Якість облікової інформації та бухгалтерського 

обліку 

Облікова політика в ціноутворенні.    

Інструментарій  бухгалтерського  обліку  та  звітності  

в  управлінні підприємством.   

Бухгалтерський облік в управлінні вартістю 

підприємства 

Збалансована система показників в стратегічному 

управлінні  підприємством  Бухгалтерський облік в 

управлінні ризиками підприємством   

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 

15 

Мова викладання Українська 

 



КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Назва дисципліни Консолідація фінансової звітності 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітній ступінь Магістр  

Освітньо-професійна програма Менеджмент  організацій  і адміністрування 

Лектор  Франчук Ірина Богданівна к.е н., доцент  

Семестр 2-3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т. ч.  32 

- лекції 16 

- практичні заняття 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

надання студентам у відповідності з робочою 

програмою основних питань організації та методології 

формування консолідованої фінансової звітності 

суб’єктів господарювання і можливість їх 

використання в практичній фаховій діяльності, а також 

формування у студентів цілісної системи теоретичних 

знань з курсу; систематизація наявних теоретичних 

матеріалів, узагальнення нормативно-розпорядчих 

документів з організації та методики консолідації 

фінансової звітності.  

Завдання вивчення дисципліни 

вивчення методів і організації ведення консолідованого 

обліку, формування та аналіз консолідованої звітності з 

використанням форм звітності, міжнародних 

національних стандартів.  

Короткий зміст дисципліни 

 Сутність і види об'єднання підприємств і консолідації 

звітності  

Методи консолідації фінансових звітів  

Облік інвестицій в дочірніх підприємствах  

Особливості обліку внутрішньогрупових операцій  

Консолідація фінансових звітів в іноземній валюті   

Аналіз показників консолідованої фінансової звітності  

Економічні і правові основи консолідації фінансової 

звітності  

 Консолідація фінансових звітів за МСФЗ  

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

15 

Мова викладання українська 

 



МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

Назва дисципліни Математичні моделі в менеджменті 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітній ступінь Магістр  

Освітньо-професійна програма Менеджмент  організацій  і адміністрування 

Лектор  Новосад В.П., к. ф.-м. н., доцент 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т. ч.  30 

- лекції 10 

- практичні заняття 20 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни  

Формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок з питань використання методі і 

моделей аналізу в менеджменті та прогнозування 

окремих показників розвитку. 

Завдання вивчення дисципліни 

- планування та прогнозування діяльності організації; 

- планування потреби у ресурсах (матеріальних, 

фінансових, трудових); 

- прогнозування динаміки попиту; 

- формування оптимального асортименту продукції; 

- ефективно використовуючи можливості 

автоматизованого робочого місця, оперативно 

переробляти значні масиви різної інформації, 

провадити діагностику управлінської ситуації в умовах 

обмеженості часу. 

Короткий зміст 

дисципліни 

1. Сутність, цілі та інструментарій математичного 

моделювання в діяльності менеджера. 

2. Методи й моделі аналізу інформації операційних 

досліджень. 

3. Методи прогнозування економічних та соціальних 

характеристик. 

4. Аналіз конфліктних ситуацій засобами теорії ігор. 

5. Ухвалення рішень в умовах невизначеності. 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

15 

Мова викладання Українська 

 

  



МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ  

Назва дисципліни Моделювання бізнес-процесів 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітній ступінь Магістр  

Освітньо-професійна програма Менеджмент  організацій  і адміністрування 

Лектор  Новосад В.П., к. ф.-м. н., доцент 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т. ч.  30 

- лекції 10 

- практичні 

заняття 
20 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни  

Формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок з питань використання методів і 

моделей аналізу бізнес-процесів та прогнозування 

окремих показників розвитку. 

Завдання вивчення 

дисципліни 

-розробка стратегічних напрямів розвитку організації, 

забезпечення її конкурентоспроможності 

- планування та прогнозування діяльності організації; 

- планування потреби у ресурсах (матеріальних, 

фінансових, трудових); 

- прогнозування динаміки попиту; 

- формування оптимального асортименту продукції; 

- ефективно використовуючи можливості 

автоматизованого робочого місця, оперативно 

переробляти значні масиви різної інформації, 

провадити діагностику управлінської ситуації в умовах 

обмеженості часу. 

Короткий зміст 

дисципліни 

1. Сутність, цілі та інструментарій  моделювання 

бізнес-процесів. 

2. Напрямки застосування динамічного програмування 

при дослідженні бізнес-процесів. 

3. Методи прогнозування економічних та соціальних 

характеристик. 

4. Аналіз конфліктних ситуацій засобами теорії ігор. 

5. Ймовірнісні моделі управління запасами та 

масового обслуговування. 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 

15 

Мова викладання Українська 



КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

Назва дисципліни Креативний менеджмент 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітній ступінь Магістр  

Освітньо-професійна програма Менеджмент  організацій  і адміністрування 

Лектор  Воскобійник Соломія Ярославівна, к.е.н., ст. викладач 

Семестр 2-3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т. ч.  30 

- лекції 10 

- практичні 

заняття 
20 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни  

формування інноваційного мислення, оволодіння 

інструментарієм творчого підходу до вирішення 

інноваційних задач, набуття знань і навичок в області 

розвитку креативного середовища й створення 

креативної організації. 

Завдання вивчення 

дисципліни 

набуття комплексних знань щодо вибору нових форм і 

засобів управління знаннями в інноваційній сфері в 

процесі створення ефективної та гнучкої системи 

управління інноваційними процесами. 

Короткий зміст 

дисципліни 

Тема 1. Концепція креативного менеджменту 

Тема 2. Сутність креативності в бізнесі. Складові 

креативності 

Тема 3. Процес і природа людського мислення 

Тема 4 Методи постановки й аналізу управлінських 

проблем 

Тема 5. Формування креативного середовища на 

підприємстві 

Тема 6. Стратегії розвитку й творчого потенціалу в 

організаціях 

Тема 7. Управління інноваційними командами 

Тема 8. Управління креативністю. Створення 

креативної організації 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 

15 

Мова викладання Українська 

 

 

  



ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І АУДИТ  

Назва дисципліни Екологічний менеджмент і аудит 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітній ступінь Магістр  

Освітньо-професійна програма Менеджмент  організацій  і адміністрування 

Лектор  Вовк Мирослава Василівна, к.е.н., доцент 

Семестр 1-2-3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т. ч.  30 

- лекції 10 

- практичні 

заняття 
20 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни  

формування у студентів стійких знань стосовно 

сучасних систем екологічного менеджменту, 

підготовка до практичного застосування цих знань у 

державних установах та на підприємствах 

регіонального й локального рівнів. 

Завдання вивчення 

дисципліни 

1. Обґрунтування необхідності запровадження 

екологічної політики і відповідних зобов’язань, а 

також в реалізації природоохоронного законодавства;  

2. Формування системи управління впливом 

господарської діяльності на НПС;  

3. Проведення внутрішнього екологічного моніторингу 

та контролю;  

4. Збір достовірної інформації про екологічні аспекти 

виробничої діяльності об’єкта аудиту та встановлення 

його відповідності вимогам законодавства;  

Короткий зміст 

дисципліни 

1. Система екологічного менеджменту. Історія 

розвитку.  

2. Формування системи екологічного менеджменту в 

Україні.  

3. Стандарти і міжнародні рекомендації в системі 

екологічного менеджменту  

4. Загальні поняття і значення аудиту  

5. Екологічний маркетинг та екологічні інновації у 

менеджменті  

6. Екологічний менеджмент та бізнес. 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 

15 

Мова викладання українська 



ТЕХНІКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Назва дисципліни Техніка адміністративної діяльності 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітній ступінь Магістр  

Освітньо-професійна програма Менеджмент  організацій  і адміністрування 

Лектор  Вовк Мирослава Василівна, к.е.н., доцент 

Семестр 1-2-3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т. ч.  30 

- лекції 10 

- практичні 

заняття 
20 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни  

засвоєння студентом базових знань про 

психологічну сутність адміністративної роботи, 

управління, визначення ролі менеджерів різних рівнів у 

створенні сприятливого психологічного клімату 

організації, забезпечення внутрішніх та зовнішніх 

комунікацій, господарсько-управлінських процесів.   

Завдання вивчення 

дисципліни 

- теоретична та практична підготовка з питань 

обґрунтування місії, цілей, корпоративної політики, 

корпоративної культури та корпоративного іміджу в 

організації;  

- опанування сучасних комунікаційних технологій;  

організація документування і документообігу в 

організації. 

Короткий зміст 

дисципліни 

1. Сутність та зміст адміністративної діяльності 

2. Комунікації в організації 

3. Організаційна культура. Імідж організацій як 

феномен організаційної культури 

4. Конфлікт в адміністративній діяльності та техніка 

його вирішення 

5. Документування адміністративної діяльності 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 

15 

Мова викладання українська 

 


