Освітня програма

«Менеджмент»
бакалавр
Кваліфікація
бакалавр з менеджменту

Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін
навчання
4 роки

Викладання та навчання
Лекції, семінарські заняття, тренінги, переддипломна практика, індивідуальні науководослідні завдання та самостійна робота (підготовка есе, розроблення презентацій,
вирішення кейсів та ситуаційних завдань, написання наукових тез доповідей, рефератів,
курсових робіт, дипломної роботи)
Загальні компетентності
Фахові компетентності
 Здатність до аналізу та синтезу з
 Здатність використовувати базові
використанням логічних аргументів
загальні знання з менеджменту для
та перевірених фактів
розв’язання прикладних і наукових
 Здатність визначати наявність
завдання у цій сфері.
проблеми, аналізувати та вирішувати
 Здатність аналізувати кон’юнктуру
її. Уміння обґрунтовувати
ринку, визначати закономірності та
управлінські рішення та
тенденції його розвитку,оцінювати
спроможність забезпечувати їх
вплив факторів внутрішнього та
правомочність.
зовнішнього середовища на
 Здатність виконувати роботу в
функціонування підприємства,
команді, зокрема здатність взаємодії
наводити прогнозні оцінки.
із колегами та виконання обов’язкової
 Здатність використовувати відповідне
роботи в установлені терміни
програмне забезпечення, математичні
 Здатність до ефективних комунікацій
моделі та методи для проведення
та до представлення складної
розрахунків щодо ефективності
комплексної інформації у стислій
діяльності підприємства та
формі усно та/або письмово із
визначення його
використанням сучасних
конкурентоспроможності.
інформаційно-комунікаційних
технологій та відповідною діловою
мовою,у тому числі іноземною.
Здатність до комунікаційної взаємодії
у підприємницькій діяльності
 Здатність використовувати сучасне
прикладне програмне забезпечення у
професійній діяльності.
 Здатність ефективно використовувати
на практиці отриманні знання з
дисциплін загальної та професійної
підготовки

Дисципліни:
обов’язкові (загальний обсяг 161 кредити ЕКТС; 26 екзамени, 6 заліків, 3 курсові роботи):
Історія української державності та культури, Філософія, Політична економія , Вища математика,
Іноземна мова, Інформатика та інформаційні технології , Ділова українська мова, Соціологія та
політологія, Макроекономіка, Мікроекономіка, Математика для економістів: Теорія ймовірності і
економічна статистика, Економіко-математичні методи та моделі: економетрика, Державне та
регіональне управління, Статистика, Фінанси, гроші та кредит, Міжнародна економіка, Теорія
організації, Бухгалтерський облік, Маркетинг, Основи менеджменту, Адміністративний
менеджмент, Економіка і фінанси підприємства, Практика переддипломна (виробнича),
Управління персоналом, Менеджмент підприємства, Маркетингові дослідження, Управління
інноваціями, Маркетинг підприємства, Управлінсько-професійна практика
вибіркові (загальний обсяг 60,5 кредити ЕКТС; 1 екзамен, 8 заліків): Риторика, Технологія
презентацій, Психологія, Економічна поведінка, Адміністративне право, Господарське право,
Трудове право, Кон'юнктура світового ринку, Етика бізнесу, Офісний менеджмент,
Самоменеджмент, Організація праці менеджера, Комунікативний менеджмент, Економічна
звітність, Управління організаційною поведінкою, Операційний менеджмент, Маркетинг відносин,
Управління лояльністю споживачів, Потенціал і розвиток підприємства, Логістика, Збутова
діяльність, Логістика розподілу, Управління безпекою бізнесу, Бізнес-планування, Рекламний
менеджмент, Транспортна логістика

