2017 / 2018 навчальний рік
Інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
073 Менеджмент. Спеціалізація: менеджмент підприємницької діяльності
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки)

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

1

2

3

Назва дисципліни
Державне регулювання
економіки

Економічна політика

Історія підприємництва
2

2

3

Анотація дисципліни
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: економічна теорія. Зміст
дисципліни: Регулювання економіки в системі функцій держави.
Методологія та організація державного регулювання економіки.
Макроекономічне прогнозування та планування. Фінансово-кредитне
регулювання економіки. Державне регулювання структури економіки та
інвестиційної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності. Державне регулювання соціальних процесів. Викладач: к.е.н.,
доцент Чайка-Петегирич Л.Б.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: економічна теорія. Зміст
дисципліни: Предмет і методологічні засади економічної політики
держави. Економічна політика і суспільні інтереси. Економічна політика за
умов ринкової трансформації. Фінансова політика. Структурна та
інвестиційна політика. Зовнішньоекономічна політика. Соціальна політика.
Регіональна економічна політика. Економічна політика та економічна
безпека.Викладач: к.е.н., доцент Ковенська О.А.
Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік.. Зміст дисципліни: Витоки підприємництва.
Підприємництво княжої доби. Стан підприємництва у литовсько-польську
добу. Розвиток підприємництва у козацьку добу. Підприємництво кінця
XVIII- початку XX століття. Викладач: доц., к.е.н. Лапчук Я.С.

Кафедра, яка
забезпечує
викладання
Теоретичної
прикладної
економіки

та

Теоретичної та
прикладної
економіки

Менеджменту та
адміністрування

Основи підприємництва

Економетрія

3

2

4

Регіональна економіка

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік.. Зміст дисципліни: Суть та зміст підприємницької
діяльності. Форми та види підприємницької діяльності. Ринок та
конкуренція в системі підприємництва. Мале підприємництво в ринковій
економіці. Організація підприємницької діяльності. Технологія заснування
власної справи. Ліцензії та патенти у сфері малого бізнесу. Підприємницька
таємниця. Викладач: доц., к.е.н. Лапчук Я.С.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Вища математика, теорія
ймовірностей та математична статистика Зміст дисципліни: Емпіричні
статистичні данні, як основа економетричних досліджень. Економетрична
(регресійна) модель. Основні етапи і проблеми економетричного
моделювання. Економічний зміст параметрів парної лінійної регресії.
Оцінка якості моделі парної лінійної регресії. Множинний кореляційний
аналіз. Викладач: проф., д.е.н. Кишакевич Б.Ю.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: економічна теорія, економічна
політика, державне регулювання економіки. Зміст дисципліни: Предмет,
метод і завдання дисципліни. Закономірності, принципи і фактори
розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. Фактори
сталого розвитку продуктивних сил. Економічне районування та
територіальна організація господарства. Регіон у системі територіального
поділу праці. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики.
Механізм реалізації регіональної економічної політики. Господарський
комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах.
Природний та трудоресурсний потенціал України. Міжгалузеві
господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і
розміщення. Економіка України як єдність регіональних соціальноекономічних систем. Економіка регіонів України: стан та перспективи
розвитку. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в
європейські та інші світові структури. Викладач: к.е.н., доцент Скотний
П.В.

Менеджменту та
адміністрування

Економічної
кібернетики
інноватики

Теоретичної
прикладної
економіки

та

та

4

2

4

Професійно-практична
підготовка менеджера

Культура управління і
підприємництва

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Менеджмент. Психологія. Зміст
дисципліни:
Психограма
менеджера-адміністратора.
Соціальнопсихологічний, мотиваційний, орієнтований, вольовий, функціональний
компоненти. Індивідуальні якості особистості та її працездатність.
Психологія конфліктних ситуацій. Соціально-психологічні феномени
особистості в групі. Організація ефективного спілкування. Взаємодія і
психологічний вплив у процесі ділового спілкування. Рольова поведінка
менеджера. Соціальний інтелект як важлива складова професійно важливих
якостей менеджера. Викладач: доц., к.психол.н. Ожубко Г.В.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Менеджмент. Психологія. Зміст
дисципліни: Поняття культури управління. Роль культури управління та її
основні функції. Складові культури управління. Управлінська етика та її
складові. Культура підприємницької діяльності. Імідж підприємства.
Викладач: доц., к.психол.н. Ожубко Г.В.

Менеджменту та
адміністрування

Менеджменту та
адміністрування

051 Економіка. Спеціалізація : Економічна кібернетика (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»)
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки)

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл загальної підготовки

5

2

3

Назва дисципліни
Історія економіки та
економічної думки

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Теоретичної
контролю: залік. Основа для вивчення: основи економічної теорії. Зміст прикладної
дисципліни: Предмет і метод історії економіки та економічної думки. економіки
Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх
цивілізацій. Особливості господарського розвитку та економічної думки
періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е.–Vст.н.е.).
Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в
період середньовіччя (V–ХVст.). Формування передумов ринкової
економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI–І пол. XVII ст.).
Розвиток ринкового господарства в період становлення національних
держав (ІІ пол. XVII–І пол. ХІХ ст.). Ринкове господарство країн
Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (ІІ пол.
ХІХ–поч. ХХ ст.). Особливості розвитку ринкового господарства та основні
напрями економічної думки в Україні (ІІ пол. ХІХ–поч. ХХ ст.)
Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного
розвитку Європейської цивілізації (І пол. ХХ ст.). Розвиток національних
економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства
під впливом НТР (ІІ пол. ХХ ст.). Світове господарство та основні напрями
економічної думки на етапі ІТР (кін. ХХ–поч. ХХІ ст.). Економічний
розвиток України в умовах радянської економічної системи та його
трактування в економічній думці. Формування засад ринкового
господарства в Україні (90-ті рр. ХХ–поч. ХХІ ст.). Викладач: к.е.н.,
доцент Гук Н.А.
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№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

6

2

3

Назва дисципліни

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Прикладні задачі
моделювання економічних
процесів

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Соціадьно-економічні процеси. кібернетики
Зміст дисципліни: Класифікація задач і засобів моделювання соціально- інноватики
економічних процесів. Моделювання розвитку економічних систем на
основі застосування теорії марковських процесів у спеціалізованому
інформаційному середовищі. Дослідження задач масового обслуговування у
спеціалізованому інформаційному середовищі. Дослідження задач СМО с
поетапним обслуговуванням вимог у спеціалізованому інформаційному
середовищі. Застосування лінійних моделей із ознакою автокореляції у
спеціалізованому інформаційному середовищі. Застосування лінійних
моделей із розподіленим лагом у спеціалізованому інформаційному
середовищі. Оптимізаційні задачі на основі застосування теорії мереж у
спеціалізованому інформаційному середовищі.
Викладач: доц., к.е.н. Солтисік О.О.

Проектний аналіз

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Управління проектами. кібернетики
Інноваційний менеджмент. Зміст дисципліни: Суть та зміст проектного інноватики
аналізу. Концепція проекту. Життєвий цикл проекту. Концепція затрат і
вигод в проектному аналізі. Цінність грошей у часі. Грошовий потік у
проектному аналізі. Стандартні фінансові та неформальні критерії
прийняття проектних рішень. Оцінка і прийняття проектних рішень в
умовах ризику та невизначеності. Маркетинговий аналіз. Технічний аналіз.
Інституційний аналіз. Екологічний аналіз. Соціальний аналіз. Фінансовий
аналіз. Економічний аналіз. Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І.
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4

Актуарні розрахунки

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Соціадьно-економічні процеси. кібернетики
Зміст дисципліни: Класифікація задач і засобів моделювання соціально- інноватики
економічних процесів. Моделювання розвитку економічних систем на
основі застосування теорії марковських процесів у спеціалізованому
інформаційному середовищі. Дослідження задач масового обслуговування у
спеціалізованому інформаційному середовищі. Дослідження задач СМО с
поетапним обслуговуванням вимог у спеціалізованому інформаційному
середовищі. Застосування лінійних моделей із ознакою автокореляції у
спеціалізованому інформаційному середовищі. Застосування лінійних
моделей із розподіленим лагом у спеціалізованому інформаційному
середовищі. Оптимізаційні задачі на основі застосування теорії мереж у
спеціалізованому інформаційному середовищі.
Викладач: доц., к.е.н. Солтисік О.О.

Аналіз фондових ринків та
інвестиційних проектів

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Вища математика, Фінанси, кібернетики
Мікроекономіка. Зміст дисципліни. Ринок цінних паперів як складова інноватики
частина фінансового ринку. Суб’єкти ринку цінних паперів.
Саморегулювання фондового ринку. Інструменти ринку цінних паперів.
Оцінка емітентів та біржових індексів. Основні принципи оцінки акцій.
Способи первинного розміщення цінних паперів. Організація позабіржового
ринку цінних паперів. Викладач: проф., д.е.н. Кишакевич Б.Ю.

Елементи теорій ігор у
задачах моделювання
економіки

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Вища математика, Теорія кібернетики
ймовірностей та математична статистика Зміст дисципліни. Основні інноватики
поняття теорії ігор. Класифікація ігор. Парні ігри. Матриця гри. Принцип
мінімаксу та максиміну. Розв’язування ігор у змішаних стратегіях.
Геометрична інтерпретація ігор. Зведення гри до задач лінійного
програмування. Використання сучасного програмного забезпечення до
розв’язування ігор. Викладач: проф., д.е.н. Кишакевич Б.Ю.
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Захист інформації в
інформаційних системах

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Проектування інформаційних кібернетики
систем. Інформаційні системи в управлінні. Зміст дисципліни: Основні інноватики
поняття захисту інформації в інформаційних системах. Критерії і
методологія оцінювання безпеки інформаційних технологій. Засоби
організації локальних мереж. Криптологія: загальні визначення та поняття.
Загальні поняття теорії інформації. Системи з відкритим ключем.
Аутентифікація і цифровий підпис. Протоколи локальних мереж. Адресація.
Технології ЛОМ. Впровадження Microsoft Active Directory.
Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І.

Технологія створення
програмних продуктів

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Зміст дисципліни: Програмне забезпечення системної кібернетики
обробки інформації Засоби створення програмних додатків. Мова інноватики
визначення даних в SQL. Мова маніпулювання даними в SQL. Мова
процедурного програмування в SQL. Засоби адміністрування SQL-сервера.
Викладач: доц., к.е.н. Хомош Ю.С.

Експертні системи

10

2

4

Ризики прийняття
управлінських рішень

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Зміст дисципліни: Основи теорії експертних систем.
Взаємозв'язок експертних систем та систем штучного інтелекту. Сфери
компетенції експертних систем. Поняття знань. Використання знань в
експертних системах. Методологія проектування експертних систем.
Розробка експертних систем. Методи пошуку рішень. Загальна
характеристика інструментальних засобів для побудови експертних
систем. Викладач: доц., к.е.н. Хомош Ю.С.

Економічної
кібернетики
інноватики

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Вища математика, кібернетики
Мікроекономіка. Зміст дисципліни. Класифікація ризиків. Види аналізу інноватики
ризику та його складові. Взаємозв’язок прибутку і ризику. Методи
оцінювання ризику. Комплексне оцінювання ризиків. Оцінювання
систематичного ризику. Урахування невизначеності при аналізі
економічних ризиків. Види втрат в умовах невизначеності і ризику. Моделі
прийняття господарських рішень в умовах невизначеності. Реалізація
прийомів зниження ступеня ризику. Економічні методи зниження ризику.
Викладач: проф., д.е.н. Кишакевич Б.Ю.

та

та

та

та

Елементи теорії нечітких
множин

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Вища математика, Теорія кібернетики
ймовірностей та математична статистика. Зміст дисципліни. Нечіткі інноватики
множини. Характеристики нечітких множин. Методи побудови функцій
приналежності нечітких множин. Операції над нечіткими множинами.
Властивості операцій над нечіткими множинами. Викладач: проф., д.е.н.
Кишакевич Б.Ю.

та

051 Економіка. Спеціалізація : Економічна кібернетика

Семестр

Курс

№ з\п

Цикл загальної підготовки
Назва дисципліни

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

11

2

3

Історія України

Кредити ЄКТС – . Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Кафедра нової та
контролю:
. Основа для вивчення: “Історія України”. Зміст дисципліни: новітньої історії
історична діяльність і суспільне життя українського народу на різних етапах його
України
існування доісторичне минуле та епоха давніх цивілізацій в Україні; Київська Русь
і Галицько – Волинська держава; українські землі у литовсько-польську добу;
зародження українського козацтва; початок масової боротьби козацтва проти Речі
Посполитої; Українська національна революція ХVII ст.; заселення, політичне та
господарське становище Слобідської України; Лівобережна Україна і
Слобожанщина у ХVIII ст.; ліквідація Козацької держави; Запорізька Січ у другій
половині ХVII – XVIII ст.; Правобережна Україна та західноукраїнські землі в
кінці ХVII – XVIII ст. Україна у першій половині ХІХ ст. Початок національного
відродження; Україна у другій половині ХІХ ст. Національне відродження;
Україна на початку ХХ століття. Зростання національно-визвольного руху;
Україна в роки національно-визвольних змагань.УСРР в умовах НЕПу (1921-1928
рр.); Україна і акція утворення СРСР; радянська модернізація (1928-1939 рр.);
сталінська індустріалізація України; Колективізація і розселянювання України.
Голодомор 1932-1933 р. Культурне, духовне і громадсько-політичне життя.
Формування тоталітарного режиму в СРСР і Україна. Західноукраїнські землі у
міжвоєнні роки, політичне, соціально-економічне становище, національновизвольний рух.Україна в період Другої світової війни. “Українське питання”
напередодні і початку Другої світової війни. Радянізація нових областей України.
Напад Німеччини на СРСР. Україна в планах нацистської верхівки. Воєнні дії на
території України. Окупаційний режим.Рух опору в Україні. його течії. Звільнення
України з-під нацистської окупації.Післявоєнна відбудова і розвиток України в
другій половині 40-х на початку 50-х років. Початок десталінізації. Україна і
загострення кризи радянської системи (1964-1985 рр.). Опозиційний рух.
Наростання економічної кризи, посилення бюрократичного централізму,
неефективність колгоспно-радгоспної системи, наростання проблеми у соціальній
сфері, в культурі, посилення тоталітарного тиску.Розпад Радянського союзу і
відродження незалежності України (1985-1991 рр.). Соціально-економічне
становище у ІІ половині 80-х рр. Суспільно-політичні процеси на рубежі 80-90-х
рр., невдача реформування СРСР. Початок формування багатопартійності в
Україні. Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення
незалежності України. Припинення існування СРСР. Україна в умовах
незалежності. Розгортання державотворчих процесів. Економічні завдання
незалежної України. Проблеми соціальної сфери і заходи щодо її розв’язання. Нові
тенденції у культурному і духовному житті. Зовнішня політика незалежної
України. Україна і українська діаспора.Викладач: доц., к.і.н. Лучаківська І.Л.

Історія європейського
мистецтва
12

2

4

Філософія

Політологія

13

2

4

Українська мова за
професійним
спрямуванням
Друга іноземна мова

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: система освіти. Зміст
дисципліни: Предмет філософії освіти. Природа педагогічного мислення.
Виховання як предмет філософського аналізу. Душевно-духовні виміри
педагогічного процесу. Зміст проблеми гуманізації та гуманітаризації
освіти. Проблема цілісності освітнього процесу. Викладач: професор,
доктор філософських наук Возняк В.С., доцент, кандидат філософських
наук, Ткаченко О.А., доцент, кандидат філософських наук, Бичков’як О.В.

Кафедра
філософії
професора
Скотного

ім.
В.Г.

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення: історія, філософія, соціологія. соціології
та
Зміст дисципліни: Політика і наука про політику. Виникнення та еволюція політології
світової політичної думки. Становлення та розвиток політичної думки в
Україні. Політичне життя суспільства. Політична влада. Політична система
суспільства. Громадсько-політичні об’єднання, політичні партії та партійні
системи. Політична еліта та політичне лідерство. Політична свідомість і
політична культура. Суспільно-політичні доктрини сучасного світу.
Етнонаціональна політика. Міжнародні політичні процеси.
Викладач: доц., к.і.н. Комарницький Я.М., доц., к. пол. н. Зелена О.Я.

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Іноземна мова. Ділова іноземна кібернетики
мова. Зміст дисципліни: Подорож літаком. Аеропорт. Паспортний і митний інноватики
контроль. Ділова поїздка за кордон. У готелі. Банк. Банківська справа.
Банківські операції. Банківська система і управління банком. Викладач:
Готько О.М..

та

Друга іноземна мова

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Іноземна мова. Ділова іноземна кібернетики
мова. Зміст дисципліни: Подорож літаком. Аеропорт. Паспортний і митний інноватики
контроль. Ділова поїздка за кордон. У готелі. Банк. Банківська справа.
Банківські операції. Банківська система і управління банком. Центральний
банк Великобританії. Викладач: Чайковська О.Ю.

та

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

14

2

4

Назва дисципліни
Топологія економічних
структур: аналіз та
моделювання

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Зміст дисципліни: Організаційні форми економічних кібернетики
структур, розвиток і удосконалення їх видів. Типи організаційних моделей інноватики
економічних структур: суть та принципи їх побудови. Аналіз руху
інформаційних потоків та управлінських впливів в економічних структурах.
Аналіз та синтез економічних структур. Методи організаційного
моделювання економічних структур. Методика побудови економічних
структур. Викладач: доц., к.е.н. Хомош Ю.С.

та

15

2

4

Автоматизація
проектування
інформаційних систем

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Зміст дисципліни Характеристика учамних Casecистем. кібернетики
Автоматизоване керування процесами життєвого циклу інформаційних інноватики
систем. Автоматизоване керування вимогами. Автоматизована підтримка
прийняття проектних рішень. Автоматизація об’єктно орієнтованого
проектування інформаційних систем. Викладач: доц., к.е.н. Хомош Ю.С.

Математичні моделі
синергетичної економіки

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Соціадьно-економічні процеси. кібернетики
Зміст дисципліни: Класифікація задач і засобів моделювання соціально- інноватики
економічних процесів. Моделювання розвитку економічних систем на
основі застосування теорії марковських процесів у спеціалізованому
інформаційному середовищі. Дослідження задач масового обслуговування у
спеціалізованому інформаційному середовищі. Дослідження задач СМО с
поетапним обслуговуванням вимог у спеціалізованому інформаційному
середовищі. Застосування лінійних моделей із ознакою автокореляції у
спеціалізованому інформаційному середовищі. Застосування лінійних
моделей із розподіленим лагом у спеціалізованому інформаційному
середовищі. Оптимізаційні задачі на основі застосування теорії мереж у
спеціалізованому інформаційному середовищі.
Викладач: доц., к.е.н. Солтисік О.О.

Системи моніторингу в
економіці

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Моніторинг в економіці. Зміст кібернетики
дисципліни: Задачі та етапи організації діагностики. Методи формування інноватики
стратегії об'єкта в моніторингу. Методи генерування стратегій об'єкта
моніторингу. Методи ранжування стратегій об'єкта моніторингу. Методи
діагностики в моніторингу. Сутність і види індикаторів у системі
моніторингу. Критерії визначення індикаторів у системі моніторингу.
Викладач: доц., к.е.н. Солтисік О.О.

та

та

та

№ з\п

Курс

Семестр

6.030601 Менеджмент. Спеціалізація: менеджмент підприємницької діяльності
Цикл професійної підготовки

16

3

6

Назва дисципліни
Офісний менеджмент

Комунікативний
менеджмент

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Основи менеджменту. Основи кібернетики
психології Зміст дисципліни: Сутність та особливості офісного інноватики
менеджменту. Організація взаємодії та повноважень, розподіл та кооперація
офісної праці. Планування особистої роботи менеджера. Нормування
управлінської праці. Організація робочих місць в офісі. Організація
документообігу.
Організація проведення нарад, зборів, ділових
переговорів.
Інформаційне забезпечення офісного менеджменту.
Викладач: доц., к.е.н. Михаць С.О.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Основи менеджменту. Зміст кібернетики
дисципліни: Менеджмент комунікацій в умовах ринку. Управління інноватики
спілкуванням та комунікацією. Комунікативні конфлікти та їх наслідки.
Принципи
організації
ефективного
комунікаційного
процесу..на..підприємстві. Інформаційні системи в комунікативному
менеджменті. Стратегія, стилі та ведення комерційних переговорів. Ділові
зустрічі та прийоми. Ділові наради. Основи ораторської майстерності.
Особливості комунікативного менеджменту в комерційних та некомерційни
хорганізаціях. Викладач: доц., к.е.н. Михаць С.О.

та

та

17

3

5

Електронна комерція

Економіка малих і середніх
підприємств

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Інформаційний бізнес. кібернетики
Управління проектами. Зміст дисципліни: Основні поняття електронної інноватики
комерції. Платіжні та фінансові системи Інтернет. Безпека і захист
інформації в електронній комерції. Маркетинг в електронній комерції.
Електронний ринок на базі Інтернет та електронна підтримка споживачів.
Системи електронної комерції у корпоративному секторі: корпоративні
представництва в Інтернет, віртуальні підприємства, інтернет-інкубатори та
мобільна комерція. Системи електронної комерції у споживчому секторі:
торгові ряди, Інтернет (В2С). Тактичні прийоми електронної комерції.
Перспективи електронної комерції Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І.

та

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Менеджменту та
контролю: залік. Основа для вивчення: Основи економічної теорії. адміністрування
Економіка та фінанси підприємств. Маркетинг. Зміст дисципліни: Мале і
середнє підприємництво - важливі і необхідні складові функціонування
ринкової економіки . Особливості заснування малих і середніх форм
господарювання. Планування діяльності малих і середніх підприємств.
Формування фінансових ресурсів малих і середніх підприємств. Управління
фінансами та оподаткування малих підприємств. Маркетингова діяльність
та ціноутворення в малому і середньому бізнесі. Забезпечення стійкості та
компенсаторних можливостей підприємств малого і середнього бізнесу
Ризик в малому і середньому
бізнесі та шляхи його мінімізації.
Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу.
Викладач: доц., Мащакевич М.В.

№ з\п

Курс

Семестр

6.030601 Менеджмент. Спеціалізація: менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу
Цикл професійної підготовки

18

3

5

Назва дисципліни
Електронна комерція

Економіка туризму

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Інформаційний бізнес. Управління кібернетики
проектами. Зміст дисципліни: Основні поняття електронної комерції. інноватики
Платіжні та фінансові системи Інтернет. Безпека і захист інформації в
електронній комерції. Маркетинг в електронній комерції. Електронний
ринок на базі Інтернет та електронна підтримка споживачів. Системи
електронної комерції у корпоративному секторі: корпоративні
представництва в Інтернет, віртуальні підприємства, інтернет-інкубатори та
мобільна комерція. Системи електронної комерції у споживчому секторі:
торгові ряди, Інтернет (В2С). Тактичні прийоми електронної комерції.
Перспективи електронної комерції Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Теоретичної
контролю: залік. Основа для вивчення: економічна теорія. Зміст прикладної
дисципліни: 2. Зміст лекційного матеріалу: Історія розвитку туризму. економіки
Туризм: види та форми. Туристичні ресурси. Туристична індустрія. Безпека
туристичної подорожі. Менеджмент у туризмі. Маркетинг у туризмі.
Інформаційне забезпечення туристичної діяльності. Інвестиційна діяльність
у туризмі. Міжнародна співпраця та міжнародні організації у туризмі.
Викладач: к.е.н., доцент Скотний П.В.

та

та

19

3

6

Офісний менеджмент

Комунікативний
менеджмент

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Основи менеджменту. Основи кібернетики
психології Зміст дисципліни: Сутність та особливості офісного інноватики
менеджменту. Організація взаємодії та повноважень, розподіл та кооперація
офісної праці. Планування особистої роботи менеджера. Нормування
управлінської праці. Організація робочих місць в офісі. Організація
документообігу.
Організація проведення нарад, зборів, ділових
переговорів.
Інформаційне забезпечення офісного менеджменту.
Викладач: доц., к.е.н. Михаць С.О.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Основи менеджменту. Зміст кібернетики
дисципліни: Менеджмент комунікацій в умовах ринку. Управління інноватики
спілкуванням та комунікацією. Комунікативні конфлікти та їх наслідки.
Принципи
організації
ефективного
комунікаційного
процесу..на..підприємстві. Інформаційні системи в комунікативному
менеджменті. Стратегія, стилі та ведення комерційних переговорів. Ділові
зустрічі та прийоми. Ділові наради. Основи ораторської майстерності.
Особливості комунікативного менеджменту в комерційних та некомерційни
хорганізаціях. Викладач: доц., к.е.н. Михаць С.О.

та

та

№ з\п

Курс

Семестр

6. 030502 Економічна кібернетика
Цикл професійної підготовки

20

3

5

Назва дисципліни
WEB-програмування

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Технологія створення програм та кібернетики
технологія створення баз даних. Зміст дисципліни: Основні засоби WEB- інноватики
технологій. Основи HTML, CSS, WEB-програмування. Типографія та
графіка WEB-програмування. Основні етапи розробки WEB-сайту. Домени
та хостинг. Викладач: к.е.н., доц. Хомош Ю.С.

Управління
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового Економічної
інформаційними ресурсами контролю: залік. Основа для вивчення: Інформаційний менеджмент. кібернетики
Управління проектами. Зміст дисципліни: Інформаційні ресурси: поняття, інноватики
властивості та основні види. Система національних інформаційних ресурсів.
Світовий ринок інформаційних послуг. Моніторинг інформаційних
ресурсів. Документні інформаційні ресурси. Інформаційні документні
системи. Викладач: к.е.н., доц. Городиський Т.І.

21

3

5

Автоматизація
проектування
інформаційних систем

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Зміст дисципліни Характеристика учамних Casecистем. кібернетики
Автоматизоване керування процесами життєвого циклу інформаційних інноватики
систем. Автоматизоване керування вимогами. Автоматизована підтримка
прийняття проектних рішень. Автоматизація об’єктно орієнтованого
проектування інформаційних систем. Викладач: доц., к.е.н. Хомош Ю.С.

та

та

та

22

3

5

Топологія економічних
структур: аналіз та
моделювання

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Зміст дисципліни: Організаційні форми економічних кібернетики
структур, розвиток і удосконалення їх видів. Типи організаційних моделей інноватики
економічних структур: суть та принципи їх побудови. Аналіз руху
інформаційних потоків та управлінських впливів в економічних структурах.
Аналіз та синтез економічних структур. Методи організаційного
моделювання економічних структур. Методика побудови економічних
структур. Викладач: доц., к.е.н. Хомош Ю.С.

Захист інформації в
інформаційних системах

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Проектування інформаційних кібернетики
систем. Інформаційні системи в управлінні. Зміст дисципліни: Основні інноватики
поняття захисту інформації в інформаційних системах. Критерії і
методологія оцінювання безпеки інформаційних технологій. Засоби
організації локальних мереж. Криптологія: загальні визначення та поняття.
Загальні поняття теорії інформації. Системи з відкритим ключем.
Аутентифікація і цифровий підпис. Протоколи локальних мереж. Адресація.
Технології ЛОМ. Впровадження Microsoft Active Directory.
Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І.

Стохастичне
програмування

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Моніторинг в економіці. Зміст кібернетики
дисципліни: Загальна постановка задачі стохастичного програмування, її інноватики
особливості щодо оперативного управління та перспективного планування.
Класифікація задач стохастичного програмування. Методи розв'язування
задач стохастичного програмування (непрямі, прямі), приклади їх реалізації.
Можливість та ефективність застосування методів стохастичного
програмування для розв'язування детермінованих оптимізаційних задач.
Викладач: доц., к.е.н. Солтисік О.О.

та

та

та

23

3

6

Адаптивні моделі
економіки

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Вища математика, Теорія кібернетики
ймовірностей та математична статистика. Зміст дисципліни. Чинник інноватики
нелінійності і інші чинники економічного середовища. Кібернетична
концепція дослідження. Обчислювальний експеримент в економіці сучасна методологія системних досліджень нелінійної економіки. Побудова
адаптивних математичних моделей в економіці, принципи і класифікація.
Метод контролю за адекватністю моделі (метод Трігга). Модель Трігга –
Ліча. Модель Холта–Уінтера. Метод Тамара. Метод адаптивної фільтрації.
Викладач: проф., д.е.н. Кишакевич Б.Ю.

Безпека життєдіяльності

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Машинознавства
контролю: залік. Основа для вивчення: екологія. Зміст дисципліни: та
основ
Понятійно-категорійний апарат безпеки життєдіяльності, таксономія технологій
небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек. Природні небезпеки.
Техногенні
небезпеки.
Соціально-політичні
небезпеки.
Правове
забезпечення та управління безпекою життєдіяльності. Викладач: доц.,
к.п.н. Гущак Ж.М..

та

№ з\п

Курс

Семестр

6.030601 Менеджмент. Спеціалізація: менеджмент підприємницької діяльності
Цикл загальної підготовки

24

4

7

Назва дисципліни
Педагогічна етика

Анотація дисципліни
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: моральнісні засади педагогічної
діяльності. Зміст дисципліни: Педагогічна етика: предмет і специфіка.
Загальні засади педагогічної етики. Моральна свідомість особистості
педагога. Моральні аспекти взаємовідносин у «просторі освіти». Моральна
культура спілкування: специфіка і типологія. Актуальні моральні проблеми
педагогіки в сучасному суспільстві. Викладач: професор кафедри
філософії, кандидат філософських наук Здоровенко В.В.

Кафедра, яка
забезпечує
викладання
Кафедра
філософії
професора
Скотного

ім.
В.Г.

Соціологія

Філософія освіти

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, історія, соціальна
психологія. Зміст дисципліни: Соціологія як наука про суспільство.
Виникнення і етапи становлення соціологічної науки. Організація і
проведення соціологічного дослідження. Суспільство як соціальна система.
Соціальна структура суспільства. Соціологія особистості. Соціологія сім’ї .
Соціологія молоді. Етносоціологія. Соціологія культури. Соціологія релігії.
Соціологія освіти. Соціологія економіки. Соціологія праці та управління.
Соціологія політики. Соціологія громадської думки. Викладачі: д. соц. н.,
проф. Щудло С.А., доц. к. філос. н. Мірчук І.Л., к. соц. н. Гвоздецька
Б.Г.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: система освіти. Зміст
дисципліни: Предмет філософії освіти. Природа педагогічного мислення.
Виховання як предмет філософського аналізу. Душевно-духовні виміри
педагогічного процесу. Зміст проблеми гуманізації та гуманітаризації
освіти. Проблема цілісності освітнього процесу. Викладач: професор,
доктор філософських наук Возняк В.С., доцент, кандидат філософських
наук, Ткаченко О.А., доцент, кандидат філософських наук, Бичков’як О.В.

Правознавства,
соціології
та
політології

Кафедра
філософії
професора
Скотного

ім.
В.Г.

Україна в Європі і світі

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Всесвітньої
контролю: залік. Основа для вивчення: Зовнішньополітична діяльність і історії
дипломатія Української держави від моменту проголошення незалежності
до сьогодення. Зміст дисципліни: Вступ до курсу “Україна в Європі і
світі”. Предмет і завдання. Становлення незалежної України як суб’єкта
міжнародних відносин. Формування зовнішньої політики і міжнародне
визнання незалежності України. Міжнародна політика України після
розпаду СРСР. Створення СНД. Україна в системі економічно-фінансових
організацій СНД. Взаємовідносини України з Російською Федерацією:
проблеми та здобутки. Створення Організації Об’єднаних Націй та участь
України в її роботі від часу заснування по сьогоднішній день. Відносини
України з Євросоюзом, перспективні шляхи співпраці. Розвиток відносин
України з НАТО. Взаємовідносини України з країнами Центрально-Східної
Європи. Етапи налагодження зовнішньополітичних контактів України з
державами Західної Європи. Близькосхідний та Азійський вектори
зовнішньої політики України. Формування міждержавних дипломатичних
зв’язків України із Сполученими Штатами Америки і Канадою. Викладач:
доц., канд. іст. наук. Тимошенко О.П.

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

25

4

7

Назва дисципліни
Організація
підприємницької
діяльності

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Менеджменту та
контролю: екзамен. Основа для вивчення: Основи підприємництва. адміністрування
Теорія управління. Зміст дисципліни: Вибір виду та форми
підприємницької діяльності. Засновницькі документи та їх підготовка.
Реєстрація підприємницької діяльності. Розробка бізнес-плану. Формування
структури управління. Цінові механізми малого бізнесу. Розробка рекламної
діяльності. Системи оподаткування в підприємницькій діяльності.
Викладач: доц., к.е.н. Лапчук Я.С.

26

4

7

Планування та організація
діяльності підприємств

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Менеджменту та
контролю: екзамен. Зміст дисципліни: Структура і система планування адміністрування
діяльності підприємства. Основи прогнозування. Інформаційна та
нормативна база планування. Планування обсягів продаж. Планування
виробничої програми. Планування виробничої потужності. Планування
праці і заробітної плати. Планування собівартості промислової продукції.
Планування
та
організація
матеріально-технічного
забезпечення
виробництва. Фінансове планування на підприємстві. Загальна
характеристика підприємницької діяльності. Організація діяльності
підприємства. Викладач: ст.викладач Мінчак Н.Д.

Податкова система

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Теоретичної
контролю: залік. Основа для вивчення: макроекономіка, статистика, прикладної
економіка підприємства, фінанси. Зміст дисципліни: Теоретичні основи економіки
оподаткування. Наука про податки як складова фінансової науки. Податкова
система і податкова політика держави. Організація податкової служби і
податкової роботи. Податок на додану вартість. Акцизний збір. Мито.
Податок на прибуток підприємств. Податок з доходів фізичних осіб.
Податки на власність. Плата за ресурси та послуги. Єдиний податок для
суб’єктів малого бізнесу. Місцеві податки та збори. Особливості
обчислення та сплати окремих видів податків та платежів. Податковий
процес та контроль. Викладач: доц., к.е.н. Попівняк О.А.

Менеджмент підприємств
малого і середнього
бізнесу

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Менеджменту та
контролю: залік. Основа для вивчення: Основи підприємництва. адміністрування
Менеджмент. Теорія організації.. Операційний менеджмент. Управління
персоналом. Зміст дисципліни: Сучасні тенденції у розвитку малого та
середнього бізнесу. Організація ( підприємство) малого та середнього
бізнесу як система і об’єкт управління. Особливості формування системи
управління малим ( середнім ) підприємством. Побудова організаційних
структур управління в малому ( середньому) бізнесі. Особливості
управління фінансово-економічною підсистемою малого та середнього
підприємства. Основи управління персоналом на підприємствах малого та
середнього бізнесу. Викладач: доц., Мащакевич М.В.

та

27

4

7

Електронна комерція

Маркетинг на ринку
товарів і послуг

28

4

8

Безпека інформаційних і
комунікаційних систем

Інформаційні системи у
підприємництві

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Інформаційний бізнес. Управління
проектами. Зміст дисципліни: Основні поняття електронної комерції.
Платіжні та фінансові системи Інтернет. Безпека і захист інформації в
електронній комерції. Маркетинг в електронній комерції. Електронний
ринок на базі Інтернет та електронна підтримка споживачів. Системи
електронної комерції у корпоративному секторі: корпоративні
представництва в Інтернет, віртуальні підприємства, інтернет-інкубатори та
мобільна комерція. Системи електронної комерції у споживчому секторі:
торгові ряди, Інтернет (В2С). Тактичні прийоми електронної комерції.
Перспективи електронної комерції Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Маркетинг. Електронна комерція.
Світовий ринок товарів і послуг. Зміст дисципліни: Сутність та
особливості маркетингу на ринку товарів і послуг. Ринок товарів і послуг як
об’єкт маркетингової діяльності. Маркетингова товарна політика на ринку
товарів і послуг. Маркетингова цінова політика на ринку товарів і послуг.
Маркетингова політика розподілу на ринку товарів і послуг. Маркетингова
політика комунікацій на ринку товарів і послуг. Викладач: к.е.н. Ворончак
І.О.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Проектування інформаційних
систем. Автоматизація проектування інформаційних систем. Зміст
дисципліни: Типові вразливості систем і аналіз причин їх появи. Шкідливе
програмне забезпечення. Розвиток стандартів безпеки. Апаратне
забезпечення засобів захисту. Засоби захисту в операційних системах.
Системи оброблення конфіденційної інформації. Безпека мережних
протоколів Інтернету. Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І.

Економічної
кібернетики
інноватики

та

Менеджменту та
адміністрування

Економічної
кібернетики
інноватики

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Проектування інформаційних кібернетики
систем. Інформаційний менеджмент. Зміст дисципліни: Інформаційні інноватики
системи в діяльності організації. Корпоративні інформаційні системи.
Проектування інформаційних систем на підприємстві. Інформаційні
технології в сучасному бізнесі. Інформаційні технології управління
проектами. Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І.

та

та

6.030601 Менеджмент. Спеціалізація: менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл загальної підготовки

29

4

7

Назва дисципліни
Педагогічна етика

Соціологія

Анотація дисципліни
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: моральнісні засади педагогічної
діяльності. Зміст дисципліни: Педагогічна етика: предмет і специфіка.
Загальні засади педагогічної етики. Моральна свідомість особистості
педагога. Моральні аспекти взаємовідносин у «просторі освіти». Моральна
культура спілкування: специфіка і типологія. Актуальні моральні проблеми
педагогіки в сучасному суспільстві. Викладач: професор кафедри
філософії, кандидат філософських наук Здоровенко В.В.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, історія, соціальна
психологія. Зміст дисципліни: Соціологія як наука про суспільство.
Виникнення і етапи становлення соціологічної науки. Організація і
проведення соціологічного дослідження. Суспільство як соціальна система.
Соціальна структура суспільства. Соціологія особистості. Соціологія сім’ї .
Соціологія молоді. Етносоціологія. Соціологія культури. Соціологія релігії.
Соціологія освіти. Соціологія економіки. Соціологія праці та управління.
Соціологія політики. Соціологія громадської думки. Викладачі: д. соц. н.,
проф. Щудло С.А., доц. к. філос. н. Мірчук І.Л., к. соц. н. Гвоздецька
Б.Г.

Кафедра, яка
забезпечує
викладання
Кафедра
філософії
професора
Скотного

ім.
В.Г.

Правознавства,
соціології
та
політології

Філософія освіти

Україна в Європі і світі

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: система освіти. Зміст
дисципліни: Предмет філософії освіти. Природа педагогічного мислення.
Виховання як предмет філософського аналізу. Душевно-духовні виміри
педагогічного процесу. Зміст проблеми гуманізації та гуманітаризації
освіти. Проблема цілісності освітнього процесу. Викладач: професор,
доктор філософських наук Возняк В.С., доцент, кандидат філософських
наук, Ткаченко О.А., доцент, кандидат філософських наук, Бичков’як О.В.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Зовнішньополітична діяльність і
дипломатія Української держави від моменту проголошення незалежності
до сьогодення. Зміст дисципліни: Вступ до курсу “Україна в Європі і
світі”. Предмет і завдання. Становлення незалежної України як суб’єкта
міжнародних відносин. Формування зовнішньої політики і міжнародне
визнання незалежності України. Міжнародна політика України після
розпаду СРСР. Створення СНД. Україна в системі економічно-фінансових
організацій СНД. Взаємовідносини України з Російською Федерацією:
проблеми та здобутки. Створення Організації Об’єднаних Націй та участь
України в її роботі від часу заснування по сьогоднішній день. Відносини
України з Євросоюзом, перспективні шляхи співпраці. Розвиток відносин
України з НАТО. Взаємовідносини України з країнами Центрально-Східної
Європи. Етапи налагодження зовнішньополітичних контактів України з
державами Західної Європи. Близькосхідний та Азійський вектори
зовнішньої політики України. Формування міждержавних дипломатичних
зв’язків України із Сполученими Штатами Америки і Канадою. Викладач:
доц., канд. іст. наук. Тимошенко О.П.

Кафедра
філософії
професора
Скотного

Всесвітньої
історії

ім.
В.Г.

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

30

4

7

Назва дисципліни
Організація діяльності у
гот., курорт., тур. сервісі

Світовий ринок товарів та
послуг

Анотація дисципліни
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: екзамен. Зміст дисципліни: Туристичний продукт та його
складові. Порядок створення туристичного підприємства та організація його
діяльності. Планування діяльності та стратегія економічного розвитку
підприємств ГКТ сервісу. Фінансова та цінова політика підприємств ГКТ
сервісу. Організація послуг як складова управління туристичною
діяльністю. Основні завдання готельних комплексів. Функціональні організаційні структури готелів. Служби готелів. Обслуговування клієнтів.
Менеджмент гостинності. Додаткові послуги: організація та надання.
Індустрія розваг. Організація лікування, реабілітації та оздоровлення в
умовах санаторно- курортних установ. Викладач: ст..викладач Мінчак Н.Д.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: екзамен. Зміст дисципліни: Світовий ринок товарів і послуг:
сутність і структура. Міжнародний розподіл праці і світовий ринок.
Міжнародна торгівля. Регіональна структура світового ринку. Товарна
структура світового ринку. Світовий ринок капіталів. Світовий ринок
послуг. Світовий ринок транспортних і туристичних послуг. Особливості
ціноутворення на світовому ринку. Світовий ринок паливно-енергетичних
товарів . Конкуренція та монополізація на світовому ринку. Викладач:
ст..викладач Мінчак Н.Д

Кафедра, яка
забезпечує
викладання
Менеджменту та
адміністрування

Менеджменту та
адміністрування

31

4

7

Податкова система

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Теоретичної
контролю: залік. Основа для вивчення: макроекономіка, статистика, прикладної
економіка підприємства, фінанси. Зміст дисципліни: Теоретичні основи економіки
оподаткування. Наука про податки як складова фінансової науки. Податкова
система і податкова політика держави. Організація податкової служби і
податкової роботи. Податок на додану вартість. Акцизний збір. Мито.
Податок на прибуток підприємств. Податок з доходів фізичних осіб.
Податки на власність. Плата за ресурси та послуги. Єдиний податок для
суб’єктів малого бізнесу. Місцеві податки та збори. Особливості
обчислення та сплати окремих видів податків та платежів. Податковий
процес та контроль. Викладач: доц., к.е.н. Попівняк О.А.

та

Менеджмент у гот.,
курорт. та тур. сервісі

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Менеджменту та
контролю: залік. Зміст дисципліни: Сутність менеджменту у готельному, адміністрування
курортному та туристичному сервісі. Туристична організація як соціальна
структура. Моделювання організаційних структур управління в готельному,
курортному та туристичному сервісі. Фактори, принципи та функції
менеджменту в готельному, курортному та туристичному сервісі.
Організація надання послуг як функція менеджменту в готельному,
курортному та туристичному сервісі. Мотивація і стимулювання в
готельному, курортному та туристичному сервісі. Функція контролю в
готельному, курортному та туристичному сервісі. Планування як функція
менеджменту підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.
Система методів менеджменту у роботі підприємств готельного, курортного
та туристичного сервісу. Управлінські рішення у менеджменті підприємств
готельного, курортного та туристичного сервісу. Сучасні технології
управління колективами в готельному курортному та туристичному сервісі.
Комунікаційні процеси в системі управління підприємствами в готельному,
курортному та туристичному сервісі. Ефективність менеджменту у
готельному, курортному та туристичному сервісі. Викладач: ст.викладач
Мінчак Н.Д.

32
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7

Електронна комерція

Маркетинг у гот., курорт.
та тур. сервісі

33
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8

Безпека інформаційних і
комунікаційних систем

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Інформаційний бізнес. Управління
проектами. Зміст дисципліни: Основні поняття електронної комерції.
Платіжні та фінансові системи Інтернет. Безпека і захист інформації в
електронній комерції. Маркетинг в електронній комерції. Електронний
ринок на базі Інтернет та електронна підтримка споживачів. Системи
електронної комерції у корпоративному секторі: корпоративні
представництва в Інтернет, віртуальні підприємства, інтернет-інкубатори та
мобільна комерція. Системи електронної комерції у споживчому секторі:
торгові ряди, Інтернет (В2С). Тактичні прийоми електронної комерції.
Перспективи електронної комерції Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Маркетинг. Електронна комерція.
Світовий ринок товарів і послуг. Зміст дисципліни: Сутність і особливості
маркетингу в готельному, курортному та туристичному сервісі. Управління
маркетинговою діяльністю в туризмі. Туристичний продукт. Споживачі
туристичних послуг. Туристичний ринок. Маркетингові дослідження на
туристичному ринку. Маркетингова цінова політика на туристичному
ринку. Маркетингова збутова політика на туристичному ринку.
Маркетингова комунікаційна політика на туристичному ринку. Викладач:
к.е.н. Ворончак І.О.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Проектування інформаційних
систем. Автоматизація проектування інформаційних систем. Зміст
дисципліни: Типові вразливості систем і аналіз причин їх появи. Шкідливе
програмне забезпечення. Розвиток стандартів безпеки. Апаратне
забезпечення засобів захисту. Засоби захисту в операційних системах.
Системи оброблення конфіденційної інформації. Безпека мережних
протоколів Інтернету. Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І.

Економічної
кібернетики
інноватики

та

Менеджменту та
адміністрування

Економічної
кібернетики
інноватики

та

Інформаційні системи у
готельному, курортному та
туристичному сервісі

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Проектування інформаційних кібернетики
систем. Інформаційний менеджмент. Зміст дисципліни: Система інноватики
інформаційних технологій. Нові інформаційні технології в туризмі,
готельному і ресторанному бізнесі. Особливості й структура сучасних
інформаційних технологій у туризмі. Інформаційні системи і спеціалізовані
програмні засоби. Мережні технології. Глобальні комп‘ютерні мережі.
Системи бронювання та резервування. Інформаційні технології в керуванні
готельним комплексом і ресторанним бізнесом. Викладач: доц., к.е.н.
Городиський Т.І.

та

№ з\п

Курс

Семестр

6. 030502 Економічна кібернетика
Цикл професійної підготовки
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4

7

Назва дисципліни
Експертні системи

Моделі управління
інформаційними
технологіями

Анотація дисципліни
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма
підсумкового контролю: залік. Зміст дисципліни: Основи теорії
експертних систем. Взаємозв'язок експертних систем та систем штучного
інтелекту. Використання знань в експертних системах. Методологія
проектування експертних систем. Розробка експертних систем. Загальна
характеристика інструментальних засобів для побудови експертних
систем. Викладач: доц., к.е.н. Хомош Ю.С.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового
контролю: залік. Зміст дисципліни: Роль інформаційних технологій у
розвитку економіки та суспільства. Економічні закони розвитку, властивості
та класифікація інформаційних технологій. Класифікація та графічне
зображення інформаційних технологій. Інформаційні системи як реалізація
інформаційних технологій. Моделі управління інфраструктурою та
послугами у сфері інформаційних технологій. Поняття «технологізації»
соціального простору. Економічна ефективність інформаційних технологій.
Інформаційні технології забезпечення безпеки. Викладач: доц., к.е.н.
Городиський Т.І.

Кафедра, яка
забезпечує
викладання
Економічної
кібернетики
інноватики

та

Економічної
кібернетики
інноватики

та

Проектування
інформаційних систем

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Зміст дисципліни: Системотехнічні аспекти кібернетики
проектування інформаційних систем (ІС). Методи та засоби проектування. інноватики
Впровадження, супроводження і модернізація ІС. Автоматизоване
проектування ІС. CASE-технології проектування ІС. Експертні компоненти
в проектуванні ІС. Викладач: доц., к.е.н. Хомош Ю.С.

Управління
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового Економічної
інформаційними ресурсами контролю: залік. Основа для вивчення: Інформаційний менеджмент. кібернетики
Управління проектами. Зміст дисципліни: Інформаційні ресурси: поняття, інноватики
властивості та основні види. Система національних інформаційних ресурсів.
Світовий ринок інформаційних послуг. Моніторинг інформаційних
ресурсів. Документні інформаційні ресурси. Інформаційні документні
системи. Викладач: к.е.н., доц. Городиський Т.І.

35

4

7

WEB-програмування

Адаптивні моделі
економіки

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Технологія створення програм та кібернетики
технологія створення баз даних. Зміст дисципліни: Основні засоби WEB- інноватики
технологій. Основи HTML, CSS, WEB-програмування. Типографія та
графіка WEB-програмування. Основні етапи розробки WEB-сайту. Домени
та хостинг. Викладач: к.е.н., доц. Хомош Ю.С.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Вища математика, Теорія кібернетики
ймовірностей та математична статистика. Зміст дисципліни. Чинник інноватики
нелінійності і інші чинники економічного середовища. Кібернетична
концепція дослідження. Обчислювальний експеримент в економіці сучасна методологія системних досліджень нелінійної економіки. Побудова
адаптивних математичних моделей в економіці, принципи і класифікація.
Метод контролю за адекватністю моделі (метод Трігга). Модель Трігга –
Ліча. Модель Холта–Уінтера. Метод Тамара. Метод адаптивної фільтрації.
Викладач: проф., д.е.н. Кишакевич Б.Ю.

та

та

та

та

36

4

8

Ведення реєстру власних
іменних цінних паперів

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Мікроекономіка, Фінанси. Зміст кібернетики
дисципліни. Реєстратори цінних паперів, їхня роль і функції. «англо- інноватики
американська» та «німецька»,моделі ведення реєстрів. Реєстраторська
діяльність. Реєстр власників іменних цінних паперів. Реєстроутримувач на
фондовому ринку та його функції. Види обігу цінних паперів. Національний
депозитарій. Викладач: проф., д.е.н. Кишакевич Б.Ю.

Математичні моделі
синергетичної економіки

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового Економічної
контролю: екзамен. Основа для вивчення: Моделювання складних кібернетики
систем. Зміст дисципліни: Синергетика як сучасний етап розвитку інноватики
кібернетичних ідей.Самоорганізація та етапи
еволюції складних
систем.Огляд основних напрямків і підходів синергетики та нелінійної
динаміки. Принцип підпорядкування Хакена та параметри порядку.
Показники Ляпунова. Дискретні відображення.
Аналіз економічних
часових рядів методами нелінійної динаміки. Застосування синергетичних
методів в економіці. Моделювання хаотичної динаміки в економіці. Швидкі
та повільні змінні в аналізі макроекономічної динаміки. Застосування
принципу підпорядкування при дослідженні соціально-економічних систем.
Синергетичний підхід до управління економічними системами.
Викладач: доц., к.е.н. Солтисік О.О.

Системи моніторингу в
економіці

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового Економічної
контролю: екзамен. Основа для вивчення: Моніторинг в економіці. Зміст кібернетики
дисципліни: Задачі та етапи організації діагностики. Методи формування інноватики
стратегії об'єкта в моніторингу. Методи генерування стратегій об'єкта
моніторингу. Методи ранжування стратегій об'єкта моніторингу. Методи
діагностики в моніторингу. Сутність і види індикаторів у системі
моніторингу. Критерії визначення індикаторів у системі моніторингу.
Викладач: доц., к.е.н. Солтисік О.О.

та

та

та
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Топологія економічних
структур: аналіз та
моделювання

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового Економічної
контролю: екзамен. Зміст дисципліни: Організаційні форми економічних кібернетики
структур, розвиток і удосконалення їх видів. Типи організаційних моделей інноватики
економічних структур: суть та принципи їх побудови. Методика побудови
економічних структур. Викладач: доц., к.е.н. Хомош Ю.С.

Автоматизація
проектування
інформаційних систем

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Зміст дисципліни Характеристика учамних Casecистем. кібернетики
Автоматизоване керування процесами життєвого циклу інформаційних інноватики
систем. Автоматизоване керування вимогами. Автоматизована підтримка
прийняття проектних рішень. Автоматизація об’єктно орієнтованого
проектування інформаційних систем. Викладач: доц., к.е.н. Хомош Ю.С.

Захист інформації в
інформаційних системах

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Проектування інформаційних кібернетики
систем. Автоматизація проектування інформаційних систем. Зміст інноватики
дисципліни: Основні поняття захисту інформації в інформаційних
системах. Критерії і методологія оцінювання безпеки інформаційних
технологій. Засоби організації локальних мереж. Криптологія: загальні
визначення та поняття. Загальні поняття теорії інформації. Системи з
відкритим ключем. Аутентифікація і цифровий підпис. Протоколи
локальних мереж. Адресація. Технології ЛОМ. Впровадження Microsoft
Active Directory. Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І.

Стохастичне
програмування

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Моніторинг в економіці. Зміст кібернетики
дисципліни: Загальна постановка задачі стохастичного програмування, її інноватики
особливості щодо оперативного управління та перспективного планування.
Класифікація задач стохастичного програмування. Методи розв'язування
задач стохастичного програмування (непрямі, прямі), приклади їх реалізації.
Можливість та ефективність застосування методів стохастичного
програмування для розв'язування детермінованих оптимізаційних задач.
Викладач: доц., к.е.н. Солтисік О.О.

та

та

та

та

Другий (магістерський ) рівень вищої освіти
073 Менеджмент. Спеціалізація : Менеджмент організацій і адміністрування (за маг. програмою «Управління освітньою
діяльністю»)

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

38

6

3

Назва дисципліни
Методика організацій
туристичних маршрутів і
турів

Світовий ринок послуг
туристичного бізнесу

39

6

3

Паблік рілейшнз у сфері
туризму

Анотація дисципліни
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Зміст дисципліни:Поняття про туристичний продукт.
Тур, як основний ринковий продукт. Методика розробки туру. Кон'юнктура
туристичного ринку. Організаційно-технічні заходи із забезпечення туру.
Викладач: ст.викладач Мінчак Н.Д.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Зміст дисципліни: Ринок туристичних послуг, його
територіальна організація. Індустрія туризму – основа розвитку світового
ринку туристичних послуг. Сегментація і територіальна організація ринку
туристичного попиту. Регулювання механізму ринку туристичних послуг.
Кон'юнктура туристичного ринку. Договірні відносини в туристичному
бізнесі. Вектори перспективного розвитку світових ринків туристичного
бізнесу. Викладач: ст.викладач Мінчак Н.Д.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Сутність, зміст та особливості
паблік рілейшнз у туризмі. ПР, реклама і пропоганда, спільне та відмінне.
Імідж туристичного підприємства як завдання ПР. Комунікативна стратегія
ПР туристичного підприємства. Внутрішній і зовнішній ПР туристичного
підприємства. Викладач: доц., к.е.н. Вовк Ю.Я.

Кафедра, яка
забезпечує
викладання
Менеджменту та
адміністрування

Менеджменту та
адміністрування

Менеджменту та
адміністрування

Страхування
туристичному бізнесі

в

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма Теоретичної
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення:. економічна теорія. прикладної
Зміст дисципліни: Страхування у сфері туризму. Необхідність, суть та роль економіки
страхування в туристичному бізнесі. Страховий фонд. Різновиди і
особливості страхування в туризмі. Страхові ризики у сфері туризму.
Організація і регулювання страхової діяльності в туризмі. Договори
страхування у туристичному бізнесі. Методи та системи страхування.
Специфічні види і схеми страхування туристів. Особливості страхування
відповідальності в туристичному бізнесі. Страхування підприємницьких
ризиків в сфері туризму. Фінансово-економічна діяльність страховика в
туристичному бізнесі.
Викладач: доц., к.е.н. Чайка-Петегирич Л.Б.

та

073 Менеджмент. Спеціалізація :менеджмент інноваційної діяльності.

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

40

6

3

Назва дисципліни
Методика організації
інноваційної діяльності

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік.. Основа для вивчення: Планування, організування, кібернетики
фінансування, оцінювання ефективності, регулювання та стимулювання інноватики
інноваційної діяльності підприємств. Зміст дисципліни: Інновації:
становлення та сучасні тенденції розвитку. Сутнісна характеристика
інноваційних процесів. Особливості створення інновацій та формування
попиту на них Інноваційна політика фірми. Система управління
інноваційними процесами. Сучасні організаційні форми реалізації
інновацій. Фінансування інноваційних процесів. Регулювання та
стимулювання
інноваційної
діяльності.
Комплексне
оцінювання
ефективності інноваційної діяльності фірми. Викладач: проф., д.е.н.
Одрехівський М.В.

та

41

6

3

Управління розробкою і
освоєнням нової продукції

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Менеджменту та
контролю: залік. Основа для вивчення: Процес підготовки виробництва адміністрування
до випуску нового продукту і основи його організації. Тема 2. Державне
регулювання і сучасні форми інноваційної діяльності. Тема 3. Сучасні
методи планування та управління науково-дослідними та дослідноконструкторськими роботами (НДДКР). Тема 4. Конструкторська
підготовка виробництва (КПВ). Тема 5. Організаційна технологічна
підготовка виробництва Викладач: доц., к.е.н. Вовк Ю.Я.

Управління інноваційним
розвитком підприємства

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Ідентифікування, контролювання
та оцінювання ризиків інноваційної діяльності, розроблення та
обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення ефективного
інноваційного розвитку підприємства. Зміст дисципліни: Інновації і
циклічність економічного розвитку. Ключові поняття інноваційного
розвитку. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його
формування. Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку.
Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційній
сфері. Інфраструктура ринку інновацій. Державна підтримка інноваційного
підприємництва. Національні інноваційні системи. Маркетинг інновацій.
Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства.
Інноваційний потенціал підприємства. Інвестиційне забезпечення
інноваційного розвитку підприємства. Ризики в інноваційній діяльності та
управління ними. Охорона прав та економіка інтелектуальної власності як
складова економічної безпеки інноваційної діяльності. Викладач: проф.,
д.е.н. Одрехівський М.В.

Економічної
кібернетики та
інноватики

№ з\п

Курс

Семестр

051 Економіка. Спеціалізація : Економічна кібернетика
Цикл професійної підготовки

42

6

3

Назва дисципліни
Інноваційний розвиток
підприємства

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік.. Основа для вивчення: Поняття та форми організування кібернетики
інноваційного розвитку, методи вимірювання рівня, розроблення та інноватики
обґрунтування управлінських рішень щодо його ефективного забезпечення.
Зміст дисципліни: Інновації і циклічність економічного розвитку. Ключові
поняття інноваційного розвитку. Вимірювання рівня інноваційного
розвитку та чинники його формування. Сучасні організаційні форми
інноваційного розвитку. Глобальні науково-технічні та інформаційні
комунікації в інноваційній сфері. Інфраструктура ринку інновацій.
Державна підтримка інноваційного підприємництва. Національні
інноваційні системи. Маркетинг інновацій. Стратегії та бізнес-моделі
інноваційного
розвитку
підприємства.
Інноваційний
потенціал
підприємства. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку
підприємства. Ризики в інноваційній діяльності та управління ними.
Охорона прав та економіка інтелектуальної власності як складова
економічної безпеки інноваційної діяльності. Викладач: проф., д.е.н.
Одрехівський М.В

та

Інноваційний менеджмент

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік..Основа для вивчення: Побудова дієвих механізмів для кібернетики
мотивування працівників, раціональний розподіл функцій і обов’язків між інноватики
працівниками, які беруть участь у інноваційних проектах. Зміст
дисципліни: Основні поняття і сутність теорії інноватики. Становлення
теорії інноваційного розвитку та її сучасні концепції. Інноваційний процес
як об’єкт інноваційного менеджменту. Класифікація інновацій та їх
особливість. Державне регулювання інноваційної діяльності. Основи
інноваційного менеджменту. Підприємство як основний суб’єкт реалізації
нововведень. Інноваційні стратегії. Методи організації інноваційних
процесів на підприємстві. Організаційні форми, які забезпечують розвиток
інноваційних процесів. Система мотивації інноваційної діяльності в
організації. Оцінка ефективності інновацій.
Викладач: проф., д.е.н.
Одрехівський М.В.

та

073 Менеджмент. Спеціалізація : управління навчальним закладом

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

43

6

3

Назва дисципліни
Інноваційні технології в
освіті

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, cемінари. Форма підсумкового Менеджменту та
контролю: залік. Основа для вивчення: Інформаційні системи і адміністрування
технології. Основи менеджменту. Основи психології та педагогіки. Зміст
дисципліни: Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти. Педагогічна
інноватика у структурі наукового знання. Інноваційні процеси у системі
освіти. Системні інноваційні педагогічні технології. Модульні та локальні
інноваційні педагогічні технології. Інноваційна діяльність педагога.
Викладач: к.пед.н. Блистів О.М.

44

6

3

Управління знаннями в
організації

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Менеджменту та
контролю: залік. Основа для вивчення: Формування та розвиток адміністрування
економіки знань. Матеріальні та нематеріальні ресурси організації.
Закордонний досвід управління знаннями. Інформаційні технології у
формуванні економіки знань. Зміст та етапи процесу управління знаннями.
Викладач: доц., к.е.н. Вовк Ю.Я.

Маркетинг освіт

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Маркетинг. Управління
навчальною та виховною діяльністю. Зміст дисципліни: Сутність, завдання
та тенденції розвитку маркетингу освіти. Маркетингове середовище
навчального закладу. Ринок освітніх послуг. Планування та організація
маркетингової діяльності в освіті. Комплекс маркетингу навчального
закладу. Контроль, ефективність та ревізія маркетингової діяльності в
освіті. Викладач: к.е.н. Ворончак І.О.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, cемінари. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Менеджмент організацій.
Публічне адміністрування. Психологія управління. Зміст дисципліни:
Загальна характеристика і сутність паблік рілейшнз. Політико-економічні
передумови виникнення PR. Паблік рілейшнз у системі освіти. PR у
структурі корпоративної культури та її соціальна відповідальність. Вплив
PR-акцій на формування громадянського суспільства в Україні. Засоби
паблік рілейшнз в освіті. Маніпуляція та PR. PR у системі стратегічного
менеджменту. Етапи стратегічного планування. Викладач: к.пед.н. Блистів
О.М.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Менеджмент організацій.
Управління трудовими ресурсами. Зміст дисципліни: Управлінська етика.
Психологічна культура спілкування. Індивідуально-психологічні основи
ділової взаємодії. Культура ділової бесіди. Етикет в управлінні. Імідж
ділової людини. Викладач: доц., к.психол.н. Ожубко Г.В.

Паблік рілейшнз в освітній
галузі

45

6

3

Етика керівника
навчального закладу

Менеджменту та
адміністрування

Менеджменту та
адміністрування

Менеджменту та
адміністрування

Управління змістом роботи Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Менеджменту та
та інформаційними
контролю: залік. Основа для вивчення: Менеджмент організацій. адміністрування
зв’язками
Управління трудовими ресурсами. Зміст дисципліни: Визначення змісту
роботи. Стратегія формування змісту роботи. Планування виробничого
процесу на підприємстві. Формування кадрової політики організації.
Інформаційна політика організації Викладач: доц., к.е.н. Вовк Ю.Я.
Директор навчально-наукового інституту

Бойчук В.І.

