
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073  МЕНЕДЖМЕНТ ОПП «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

(ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ) на 2021/2022 н.р. 

Назва 

дисципліни 

Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Шифр за 

ОПП 

Кількість 

кредитів 

Загальний 

обсяг год. 

Перелік компетентностей, 

що забезпечує дисципліна 

Програмні результати 

навчання, досягнення яких 

забезпечує навчальна 

дисципліна 

Короткий опис дисципліни 

Маркетинг та 

економічна 

діяльність 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ВК 01 5 150 ЗК1. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні;  

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій;  

ЗК6. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність);  
ФК4. Здатність до 
ефективного використання та 
розвитку ресурсів організації; 
ФК5. Здатність створювати та 
організовувати ефективні 
комунікації в процесі 
управління;  
ФК7. Здатність розробляти 

проекти, управляти ними, 

виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

ПРН1. Критично 

осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій 

для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН4. Обґрунтовувати та 

управляти проектами, 

генерувати підприємницькі 

ідеї; 

ПРН8. Застосовувати 

спеціалізоване програмне 

забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач 

управління організацією. 

Мета дисципліни:  

надати здобувачам вищої 

освіти знання з теоретичного і 

практичного маркетингу, 

оволодіння та  використання 

інструментарію маркетингу у 

практичній діяльності, 

розглянути основні напрямки, 

механізми та алгоритми 

використання маркетингу в 

діяльності підприємств, 

установ, організацій. 

Завдання дисципліни: 

формування сучасних знань 

про структуру, принципи 

побудови та закономірності 

функціонування маркетингу, 

набуття практичних навичок 

щодо засвоювання 

ціноутворення, стратегічного 

маркетингу, методів 

контролю та комунікацій в 

маркетингу. 

Антикризовий 

менеджмент 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ЗК1. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні;  

ЗК2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

ПРН2. Ідентифікувати 

проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

організацією; 

ПРН5. Планувати діяльність 

Мета дисципліни: 

формування у майбутніх 

менеджерів і управлінців 

знань та навичок 

антикризового управління. 

Завданням дисципліни: 

вивчення основних понять і 

категорій управління 



економічної діяльності);  

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій;  
ФК10. Здатність управляти 
організацією та її розвитком. 

 

організації в стратегічному та 

тактичному розрізах; 

ПРН6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

відповідальність; 

ПРН12. Вміти делегувати 

повноваження та керівництво 

організацією (підрозділом); 

ПРН13. Вміти планувати і 

здійснювати інформаційне, 

методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове 

забезпечення організації. 

антикризовими заходами; 

дати уявлення про 

антикризову діяльність як про 

систему управління 

фінансовими, матеріальними і 

трудовими ресурсами, де 

людина є суб'єктом 

управління та 

самоуправління; забезпечення 

виконання умов для 

життєздатності підприємства 

як мікроекономічної системи; 

набуття практичних навичок 

здійснення управлінської 

роботи та створення дієвої і 

ефективної взаємодії в 

трудовому колективі. 

Техніка 

управлінської 

діяльності 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ВК2 5 150 ЗК1. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні;  

ЗК2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності);  

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій;  
ФК10. Здатність управляти 
організацією та її розвитком. 
 

ПРН2. Ідентифікувати 

проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

організацією; 

ПРН5. Планувати діяльність 

організації в стратегічному та 

тактичному розрізах; 

ПРН6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

відповідальність; 

ПРН12. Вміти делегувати 

повноваження та керівництво 

Мета дисципліни: 

полягає у вивченні навчальної 

дисципліни є процеси діючі в 

організації, комунікації в 

закладі освіти, процес 

створення, передачі та 

зберігання документів, 

організаційна культура 

закладу освіти. Предметом 

вивчення навчальної 

дисципліни є тенденції, 

протиріччя, закономірності, 

закони і принципи створення, 

побудови, функціонування й 

розвитку організаційної 

культури, комунікацій в 

закладі освіти як 

самоорганізованих, 

саморозвинених відкритих 

систем. 

Завдання дисципліни: 



організації (підрозділом); 
ПРН13. Вміти планувати і 
здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове 
забезпечення організації. 

формування системи 

теоретичних і прикладних 

знань у галузі управлінської 

діяльності, розвиток 

здібностей, які дають змогу 

займатись адміністративною 

та управлінською діяльністю; 

засвоєння здобувачами вищої 

освіти базових знань про 

психологічну сутність 

адміністративної роботи, 

управління, визначення ролі 

менеджерів різних рівнів у 

створенні сприятливого 

психологічного клімату; 

сформувати у майбутнього 

фахівця основні уявлення про 

внутрішні та зовнішні 

комунікацій в закладі освіти; 

формувати систему 

документації з питань, що 

стосуються діяльності 

навчального закладу в 

ринкових умовах; визначати 

критерії ефективної 

організаційної культури; 

формування професійних 

компетенцій для здійснення 

ефективного професійно-

педагогічного спілкування; 

формування індивідуального 

стилю професійно-

педагогічного спілкування; 

розкриття основних 

характеристик та знання 

особливостей сучасного 

діловодства в Україні 

Корпоративне 

управління 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ЗК1. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні;  

ПРН1. Критично 

осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

Мета дисципліни: 

ознайомлення здобувачів 

вищої освіти із теоретичними 



ЗК2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності);  

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій;  
ФК3. Здатність до 
саморозвитку, навчання 
впродовж життя та 
ефективного 
самоменеджменту; 
ФК4. Здатність до 
ефективного використання та 
розвитку ресурсів організації; 
ФК6. Здатність формувати 
лідерські якості та 
демонструвати їх в процесі 
управління людьми; 
ФК9. Здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 
організації, приймати 
ефективні управлінські 
рішення та забезпечувати їх 
реалізацію. 

науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій 

для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН2. Ідентифікувати 

проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

організацією; 

ПРН6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

відповідальність; 

ПРН13. Вміти планувати і 

здійснювати інформаційне, 

методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове 

забезпечення організації. 

основами корпоративного 

управління, інституційними 

та інформаційними 

інструментами забезпечення 

функціонування системи 

корпоративного управління та 

вітчизняних підприємствах 

сфери сільського 

господарства. 

Завдання дисципліни: 

теоретична та практична 

підготовка здобувачів вищої 

освіти фаху з питань: 

застосування теоретичних 

аспектів корпоративного 

управління в практичній 

діяльності;  використання 

основних елементів та 

принципів корпоративного 

контролю, механізм його 

здійснення в діяльності 

підприємств;  застосування 

методів оцінювання 

економічної ефективності 

корпоративного управління. 

Креативний 

менеджмент 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ВК3 5 150 ЗК1. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні;  

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій;  

ЗК6. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність);  
ФК4. Здатність до 
ефективного використання та 
розвитку ресурсів організації; 
ФК5. Здатність створювати та 
організовувати ефективні 
комунікації в процесі 

ПРН1. Критично 

осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій 

для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН4. Обґрунтовувати та 

управляти проектами, 

генерувати підприємницькі 

ідеї; 
ПРН8. Застосовувати 
спеціалізоване програмне 
забезпечення та інформаційні 

Мета дисципліни: 

здобувачів вищої освіти 

навички інноваційного 

мислення, володіння 

інструментарієм творчого 

підходу до вирішення 

інноваційних задач, набуття 

знань і навичок в області 

розвитку креативного 

середовища й створення 

креативної організації.  

Завдання дисципліни: 

оволодіння завдань у галузях 

економіки й управління. 



управління;  
ФК7. Здатність розробляти 
проекти, управляти ними, 
виявляти ініціативу та 
підприємливість. 

системи для вирішення задач 
управління організацією. 

знаннями, які відображають 

зміст та структуру 

креативного менеджменту, 

специфіку й основні 

закономірності творчих 

процесів, способи активізації 

творчих здатностей, 

усвідомлення ролі та 

значущості творчого підходу 

до управління; формування 

інноваційного мислення, 

оволодіння інструментарієм 

творчого підходу до 

вирішення інноваційних 

задач, набуття знань і навичок 

в області розвитку 

креативного середовища і 

створення креативної 

організації, формування умінь 

та навичок щодо ефективного 

вирішення психолого-

управлінських проблем, 

засвоєння технологій і 

методів вирішення 

нестандартних. 

Інституціональна 

економіка 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ЗК1. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні;  

ЗК2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності);  

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій;  
ФК3. Здатність до 
саморозвитку, навчання 
впродовж життя та 

ПРН1. Критично 

осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій 

для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН2. Ідентифікувати 

проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

організацією; 

ПРН6. Мати навички 

Мета дисципліни: 

формування компетентностей 

щодо впливу на економічну 

діяльність соціокультурних, 

правових, політичних, 

релігійних та ментальних 

факторів, розвиток навичок 

варіантного економічного 

мислення у майбутніх 

спеціалістів, що дозволяє 

приймати оптимальні 

економічні рішення в умовах 

функціонування реальної 

економічної дійсності. 

Завдання дисципліни: 



ефективного 
самоменеджменту; 
ФК4. Здатність до 
ефективного використання та 
розвитку ресурсів організації; 
ФК6. Здатність формувати 
лідерські якості та 
демонструвати їх в процесі 
управління людьми; 
ФК9. Здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 
організації, приймати 
ефективні управлінські 
рішення та забезпечувати їх 
реалізацію. 
 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

відповідальність; 

ПРН13. Вміти планувати і 

здійснювати інформаційне, 

методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове 

забезпечення організації. 

сформувати систематичне 

уявлення щодо механізмів 

аналізу інституціональних 

змін, трансакційних витрат, 

витрат експорту та імпорту 

інститутів. 

Ризик-

менеджмент 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ВК4 4 120 ЗК1. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні;  

ЗК2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності);  

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій;  
ФК3. Здатність до 
саморозвитку, навчання 
впродовж життя та 
ефективного 
самоменеджменту; 
ФК4. Здатність до 
ефективного використання та 
розвитку ресурсів організації; 
ФК6. Здатність формувати 
лідерські якості та 
демонструвати їх в процесі 
управління людьми; 
ФК9. Здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 

ПРН1. Критично 

осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій 

для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН2. Ідентифікувати 

проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

організацією; 

ПРН6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

відповідальність; 

ПРН13. Вміти планувати і 

здійснювати інформаційне, 

Мета дисципліни: 

знайомство з теоретичними 

основами ризик-

менеджменту, оволодіння 

практикою застосування 

методів кількісної оцінки 

ризику в умовах ринкових 

відносин та прийняття 

ефективних управлінських 

рішень в ситуаціях 

невизначеності та ризику. 

Завдання дисципліни: 

вивчення основ теорії ризику 

та практичне її використання 

в великих економічних 

системах в умовах 

невизначеності та ризику;  

одержання знань по головним 

питанням теорії прийняття 

рішень з урахуванням 

економічного ризику, 

реалізація яких потребує 

удосконалення або перегляду 

стратегії діяльності суб’єктів 

управління; оволодіння 



організації, приймати 
ефективні управлінські 
рішення та забезпечувати їх 
реалізацію. 
 

методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове 

забезпечення організації. 

знаннями методів оцінки 

ризиків, які дають змогу 

оцінити рівень конкретного 

виду ризику за певним 

напрямком підприємницької 

діяльності та визначити 

конкретні шляхи його 

зниження; вивчення основ 

прийняття ефективних 

управлінських рішень в 

ситуаціях невизначеності та 

ризику. 

Управління 

проектами 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ЗК1. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні; 

ЗК2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій; 

ФК 2. Здатність 

встановлювати цінності, 

бачення,місію, цілі та 

критерії, за якими організація 

визначаєподальші напрями 

розвитку, розробляти і 

реалізовувативідповідні 

стратегії та плани; 

ФК 5. Здатність створювати 

та організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління. 
ФК9. Здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 
організації, приймати 
ефективні управлінські 

ПРН1. Критично 

осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій 

для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН2. Ідентифікувати 

проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

організаціями; 

ПРН4. Обґрунтовувати та 

управляти проектами, 

генерувати підприємницькі 

ідеї; 

ПРН5. Планувати діяльність 

організації в стратегічному та 

тактичному розрізах; 

ПРН6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

Мета дисципліни: 

засвоєння здобувачами вищої 

освіти теоретичних знань та 

формування цілісного 

уявлення щодо процесів 

ініціації, планування, 

виконання, контролю, 

моніторингу, оцінки 

ефективності та завершення 

освітніх проєктів з 

використанням стандартів, 

методів, інструментів 

проєктного менеджменту. 

Завдання дисципліни: 

оволодіння знаннями, які 

відображають зміст, 

структуру та методологію 

розроблення й управління 

освітніми проєктами; 

формування певних вмінь та 

навичок для вирішення 

освітніх проблем і реалізації 

освітніх ініціатив за 

допомогою проєктних 

технологій. 



рішення та забезпечувати їх 
реалізацію. 

міркування та соціальну 

відповідальність. 

Фінансовий 

менеджмент 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ВК5 4 120 ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій;  
ФК4. Здатність до 
ефективного використання та 
розвитку ресурсів організації; 
ФК9. Здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 
організації, приймати 
ефективні управлінські 
рішення та забезпечувати їх 
реалізацію. 
ФК10. Здатність управляти 
організацією та її розвитком. 
 
 

ПРН1. Критично 

осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій 

для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН2. Ідентифікувати 

проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

організацією; 

ПРН6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

відповідальність; 

ПРН13. Вміти планувати і 

здійснювати інформаційне, 

методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове 

забезпечення організації. 

Мета дисципліни: 

надання здобувачам вищої 

освіти поглиблених знань із 

питань фінансового 

управління підприємствами 

різних організаційно-

правових форм та різних 

форм власності в умовах 

ринкової економіки, 

формування теоретичної та 

методологічної бази, 

необхідної для вільного 

володіння сучасними 

методиками стратегічного та 

оперативно-тактичного 

фінансового менеджменту, а 

також опанування основних 

підходів щодо вибору, 

обґрунтування та реалізації 

найбільш ефективних 

фінансових рішень у процесі 

управління. 

Завдання дисципліни: 

засвоєння загальних категорій 

з фінансового менеджменту;   

знайомлення з функціями та 

складовими механізму 

фінансового менеджменту та 

їх реалізацією в процесі 

управління фінансовою 

діяльністю підприємств; 

оволодіння сучасними 

методами фінансового 

управління активами, 

капіталом, інвестиціями, 

грошовими потоками та 

фінансовими ризиками; 

вивчення сутності та функцій 



фінансів підприємств; 

розуміння принципів та 

методів організації фінансів 

підприємств; вивчення 

складу, структури фінансових 

ресурсів та джерел їх 

формування; набуття 

практичних навичок обробки 

фінансової та іншої 

управлінської інформації; 

формування управлінських 

вмінь і навичок в сфері 

залучення і використання 

фінансових ресурсів на основі 

вивчення сучасної практики 

фінансової діяльності; 

набуття здобувачами вищої 

освіти практичних вмінь 

оцінювати фінансовий стан 

організації; оволодіння 

методами фінансового 

аналізу. 

Інформаційне 

управління 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій;  

ЗК6. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність);  
ЗК7. Здатність до 
абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 
ФК3. Здатність до 
саморозвитку, навчання 
впродовж життя та 
ефективного 
самоменеджменту; 
ФК4. Здатність до 
ефективного використання та 
розвитку ресурсів організації; 
ФК7. Здатність розробляти 
проекти, управляти ними, 
виявляти ініціативу та 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

організаціями; 

ПРН4. Обґрунтовувати та 

управляти проектами, 

генерувати підприємницькі 

ідеї; 

ПРН6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

відповідальність; 

ПРН8. Застосовувати 

спеціалізоване програмне 

Мета дисципліни: 

здобуття фундаментальних 

теоретичних знань і 

формування практичних 

навичок використання нових 

Інтернет-технологій для 

управління інформаційними 

зв’язками. Надати здобувачам 

вищої освіти базову 

основоположну інформацію, 

яка стосується проблем 

управління інформаційними 

зв’язками, з метою 

забезпечення інформаційної 

діяльності, навчити їх 

організовувати та аналізувати 

інформаційні процеси у 

суспільстві взагалі. 



підприємливість. забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач 

управління організацією; 
ПРН11. Забезпечувати 
особистий професійний 
розвиток та планування 
власного часу. 

Завдання дисципліни: 

навчити правильно розуміти 

та аналізувати цілі, завдання і 

практику управління 

інформаційними зв’язками у 

закладі освіти; - ознайомити з 

основними принципами, 

формами і технологіями 

управління інформаційними 

зв’язками у закладі освіти;  

навчити обґрунтовано 

створювати певні 

організаційні форми 

інформаційних зв’язків. 

 


