
Освітня програма «Менеджмент» 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Перелік дисциплін по рокам навчання 

І рік навчання 

Обов’язкові дисципліни 

1. Історія держави і права України (1 семестр) 
2. Світова та українська культура і мистецтво (1 семестр) 
3. Українська мова за професійним спрямуванням (1 семестр) 
4. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка) (2 семестр) 
5. Інформаційно-комунікаційні технології (1 і 2 семестр) 
6. Іноземна мова (1 і 2 семестр) 
7. Економічна теорія (1 семестр) 
8. Мікроекономіка (2 семестр) 
9. Макроекономіка (1 семестр) 
10. Історія економіки та економічної думки (2 семестр) 
11. Математика для менеджерів (1 і 2 семестр) 

Вибіркові дисципліни 
12. Основи туризмознавства (2 семестр) 
13. Туристичне краєзнавство (2 семестр) 

 
 
 

ІІ рік навчання 
 

Обов’язкові дисципліни 
1. Соціально-політичні студії (соціологія, політологія, основи демократії та громадянського 
супільства) (3 семестр) 
2. Основи господарського та трудового законодавства (4 семестр) 
3. Іноземна мова (3 і 4 семестр) 
4. Економіко-математичні методи та моделі (3 і 4 семестр) 
5. Економіка підприємства (4 семестр) 
6. Маркетинг (4 семестр) 
7. Гроші і кредит (4 семестр) 
8. Статистика (3 семестр) 
9. Національна економіка (3 семестр) 

 
 
 

Вибіркові дисципліни 
10. Іміджелогія (етика, діловий етикет, риторика, основи самопрезентації, корпоративна культура) (3 

семестр)  
11. Самоменеджмент (розвиток особистості, удосконалення освіти, кар'єрне зростання, тайм-

менеджмент) (4 семестр) 
12. Іноземна мова (3 і 4 семестр) 
13. Глобалістика (4 семестр) 
14. Євроінтеграційні процеси (4 семестр) 
15. Іноземна мова (3 і 4 семестр) 
16. Соціальна політика (соціальний захист, соціальний діалог, профспілки в громадянському суспільстві) 

(3 семестр) 
17. Комерційна діяльність підприємств (3 семестр) 
18. Туристичне країнознавство (4 семестр) 

 

  



 
ІІІ рік навчання 

Обов’язкові дисципліни 
1. Основи менеджменту (5 семестр) 
2. Державне та регіональне управління (5 семестр) 
3. Теорія організацій (6 семестр)  
4. Операційний менеджмент  (6 семестр) 
5. Фінанси (5 семестр) 
6. Фінанси підприємства (6 семестр) 
7. Бухгалтерський облік (5 семестр) 
8. Економіка праці й соціально-трудові відносини (5 семестр) 
9. Міжнародні економічні відносини (5 семестр) 
10. Корпоратина соціальна відповідальність (6 семестр) 
11. Іноземна мова професійного спрямування (5 семестр) 

 
Вибіркові дисципліни 

12. Фінансовий ринок (6 семестр) 
13. Економічна політика (5 семестр) 
14. Страхування (5 семестр) 
15. Інфраструктура товарного ринку (6 семестр) 
16. Аналіз господарської діяльності (6 семестр) 
17. Друга іноземна мова (6 семестр) 
18. Основи управлінського обліку (6 семестр) 
19. Організація транспортних подорожей і перевезень (6 семестр)  
20. Організація готельного господарства (5 семестр) 
21. Організація ресторанного господарства (6 семестр)  
22. Економіка і фінанси туристичного підприємства (6 семестр)  
23. Організація туристичної діяльності (6 семестр)  
24. Анімація в туризмі (5 семестр) 
25. Іноземна мова професійного спрямування (6 семестр) 

 
 

IV рік навчання 
Обов’язкові дисципліни 

1. Адміністративний менеджмент (8 семестр) 
2. Управління персоналом (7 семестр) 
3. Самоменеджмент (8 семестр) 
4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (8 семестр) 
5. Тренінг "Менеджмент малого бізнесу" (7 семестр) 
6. Управління якістю (7 семестр) 
7. Лідерство (7 семестр) 
8. Логістика (7 семестр) 
9. Інформаційне забезпечення професійної діяльності (Інформаційна політика та інформаційна безпека, 

основи електронного бізнесу, електронний документообіг, основи електронного урядування) (7 
семестр)  

10. Контролінг (8 семестр) 
11. Інформаційні системи та технології в менеджменті (8 семестр) 
12. Економічна безпека бізнесу (8 семестр) 

 
Вибіркові дисципліни 

1. Міжнародна інвестиційна діяльність (8 семестр)  
2. Фінансовий аналіз (7 семестр) 
3. Ринок цінних паперів (7 семестр)   
4. Аналіз інвестиційних проектів (8 семестр) 
5. Інвестування (7 семестр)   
6. Друга іноземна мова (7 і 8 семестр)   
7. Організація екскурсійної діяльності (7 семестр)   
8. Іноземна мова професійного спрямування (7 і 8 семестр)   


