ОР Бакалавр
Назва освітній програми

Курс/
Семестр

Менеджмент

2/3

Менеджмент

2/3

Менеджмент

2/3

Назва дисципліни (блоки з назвами дисциплін), які передбачені відповідною
освітньою програмою
Антикризове управління
Антикризове фінансове управління
Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств
PR-менеджмент
Управління розвитком кар’єри
Управління трудовим потенціалом на макро-, мезо-, макрорівні
Крос-культурне лідерство
Корпоративна соціальна відповідальність
Механізм побудови партнерських відносин у бізнесі
Тендерні закупівлі

Менеджмент

2/4

Основи менеджменту проектів
Дослідження ринку

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

2/3

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

2/4

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

2/4

Підприємництво та комерційна
логістика, Агробізнес

3/5

Підприємництво та комерційна
логістика, Агробізнес

3/5

Підприємництво та комерційна
логістика, Агробізнес

3/5

Менеджмент

3/5

Менеджмент

3/5

Лідерство та стилі керівництва
Електронна комерція
Державне регулювання підприємництва
Методи прийняття управлінських рішень
Податковий менеджмент
Управління людським капіталом
Стахування та ризик менеджмент
Система та політика розподілу
Мерчендайзинг
Система та політика розподілу
Мерчендайзинг
Обладнання підприємств торгівлі та сфери послуг
Логістичне обслуговування
Маркетингова логістика
Основи теорії транспортних систем та організація перевезень
Функціональна логістика
Управління комерційною діяльністю підприємства
Планування бізнесу
Менеджмент маркетингових досліджень ринку
Методи кількісних та якісних досліджень ринку
Управління дослідженнями ринку
Корпоративний менеджмент
Управління корпоративними відносинами на підприємстві

Назва освітній програми

Курс/
Семестр

Менеджмент

3/5

Менеджмент організацій і
адміністрування

4/7

Менеджмент організацій і
адміністрування

4/8

Менеджмент організацій і
адміністрування

4/8

Менеджмент організацій і
адміністрування

4/8

Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності

4/7

Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності

4/7

Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності

4/8

Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності

4/8

Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності

4/8

Підприємництво та комерційна
логістика

4/7

Підприємництво та комерційна
логістика

4/7

Назва дисципліни (блоки з назвами дисциплін), які передбачені відповідною
освітньою програмою
Організація командної роботи в корпораціях
Державне регулювання економіки
Контролінг у підприємницькій діяльності
Менеджмент-консалтинг
Планування та прогнозування діяльності підприємства
Методи прийняття управлінських рішень
Логістичний аутсорсинг
Електронна комерція
Інвестиційний менеджмент
Управління логістичним потенціалом
Стандартизація та сертифікація
Страхування та ризик-менеджмент
Аудит якості
PR-менеджмент
Управління розвитком кар`єри
Зайнятість населення та соціально-трудові відносини
Управління інвестиційними процесами в зовнішньоекономічній діяльності
Міжнародний інноваційний менеджмент
Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності
Страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності
Ризик-менеджмент в зовнішньоекономічній діяльності
Страхові послуги в сфері зовнішньоекономічної діяльності
Контролінг у зовнішньоекономічній діяльності
Управління витратами та ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності
Контроль, облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент комунікацій в зовнішньоекономічній діяльності
Бренд-менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Управління лояльністю споживачів на міжнародних ринках
Управління міжнародними програмами та проектами
Основи реалізації міжнародних бізнес-проектів
Міжнародний венчурний менеджмент
Документальний контроль митної діяльності
Митні режими
Декларування товарів та транспортних засобів
Міжнародне технічне регулювання
Міжнародні стандарти в управлінні проектами
Міжнародні транспортні перевезення

Назва освітній програми

Курс/
Семестр

Підприємництво та комерційна
логістика

4/7

Підприємництво та комерційна
логістика

4/8

Підприємництво та комерційна
логістика

4/8

Підприємництво та комерційна
логістика

4/8

Агробізнес

4/7

Агробізнес

4/7

Агробізнес

4/7

Агробізнес

4/8

Агробізнес

4/8

Агробізнес

4/8

Менеджмент міжнародного
бізнесу

4/7

Менеджмент міжнародного
бізнесу

4/7

Менеджмент міжнародного

4/8

Назва дисципліни (блоки з назвами дисциплін), які передбачені відповідною
освітньою програмою
Проектування логістичних систем
Управління логістичним потенціалом
Управлінські рішення в логістиці
Бізнес-планування логістичних систем
Бюджетування логістичних систем
Контролінг логістичних систем
Інноваційне підприємництво
Управління підприємницькими ризиками
Стратегія і розвиток бізнесу
Управління інвестиціями в логістиці
Фінансова логістика
Фондові ринки
Контроль якості та безпечністі продукції тваринництва
Стандартизація та сертифікація продукції тваринництва
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Аграрний маркетинг
Організація агросервісу
Управління збутовими ланцюгами агро-промислового комплексу
Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва
Оподаткування в аграрній сфері
Ресурсозберігаючі технології продовольчих і непродовольчих товарів
Основи формування аграрного ринку
Основи використання земельних ресурсів
Сталий розвиток сільського господарства
Економіка аграрного виробництва
Економіка та організація аграрної сфери
Економіка та спеціалізація виробництва в аграрних галузях
Кадровий менеджмент аграрних підприємств
Корпоративний менеджмент аграрних підприємств
Ресурсний менеджмент аграрних підприємств
Страхування міжнародного бізнесу
Управління ризиками в системі міжнародного бізнесу
Менеджмент міжнародного страхування
Інвестування міжнародного бізнесу
Організація виробництва в міжнародному бізнесі
Управління виробництвом в міжнародному бізнесі
Система контролю міжнародних бізнес-процесів

Назва освітній програми

Курс/
Семестр

бізнесу

Менеджмент міжнародного
бізнесу

4/8

Менеджмент міжнародного
бізнесу

4/8

Менеджмент готельного,
туристичного та курортного
сервісу

4/7

Менеджмент готельного,
туристичного та курортного
сервісу

4/8

Менеджмент готельного,
туристичного та курортного
сервісу

4/8

Менеджмент готельного,
туристичного та курортного
сервісу

4/8

Назва дисципліни (блоки з назвами дисциплін), які передбачені відповідною
освітньою програмою
Операційний контроль експортно-імпортної діяльності
Стратегічний контроль у менеджменті міжнародного бізнесу
Організація комунікацій в менеджменті міжнародного бізнесу
Бренд-менеджмент у системі міжнародного бізнесу
NPS-менеджмент у міжнародному бізнесі
Міжнародний проектний менеджмент
Міжнародні фонди та програми
Фандрайзинг в системі менеджменту міжнародного бізнесу
Управління матеріальними потоками в ГКТ сфері
Управління фінансовими потоками в ГКТ сфері
Управління інформаційними потоками в ГКТ сфері
Інформаційні технології в ГКТ сфері
Е-комерція в ГКТ сфері
SEO менеджмент в сфері ГКТ
Сертифікація ГКТ послуг
Управління якістю ГКТ послуг
Інфраструктура ГКТ бізнесу
Менеджмент музейної справи
Менеджмент креативних індустрій
Стратегічне управління внутрішнім туризмом

ОР Магістр
Назва Спеціальності
073 Менеджмент

Курс/
Семестр
2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

Назва дисципліни (блоки з назвами дисциплін), які передбачені відповідною освітньою
програмою
Менеджмент бізнесу на ринку товарів та послуг
Менеджмент конкурентоспроможності підприємств
Менеджмент маркетингової діяльності підприємств
Бренд-менеджмент підприємств
Управління лояльністю споживачів
PR-менеджмент в бізнесі
Управління кадровим потенціалом підприємств
HR-менеджмент в умовах економіки знань
Рекрут-менеджмент
Енергетичний менеджмент
Міжнародні стандарти систем якості
Менеджмент акціонерного капіталу
Управління кар`єрою та репутацією
Тімбілдінг
Приватно-державне партнерство

2/3

Стратегічне бюджетування та управління
Система закупівель в Україні
Митні режими логістичних систем

