
ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Навчальна 
дисципліна 

ЗОД1  УБС студія «Тайм менеджмент  
та міжособистісні комунікації в бізнесі» 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 
 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
«Менеджмент і глобальний бізнес» 
«Комп’ютерні науки» 
«Кібербезпека у фінансових технологіях» 

2. Спеціальність 071 Облік та оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 
073 Менеджмент 
122 Комп’ютерні науки  
125 Кібербезпека 

3. Освітній ступінь Перший (бакалаврський)  

4. Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

5. Статус дисципліни обов’язкова  

6. Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у студентів системи знань та навичок щодо організації часу та 
підвищення власної продуктивності, формування навичок ефективної 
мовленнєвої поведінки в актуальних ситуаціях спілкування, набуття 
комунікативного досвіду для формування професійної майстерності та 
конкурентоздатності сучасного фахівця 

7. Очікувані 
результати 
навчання 

РНД1. Здобувач демонструє знання законів ефективної комунікації;; 
РНД2. Здобувач демонструє знання категоріального апарату, основні 
принципи, методи, техніки управління часом;  
РНД3. Здобувач демонструє уміння влучно висловлювати думки для 
успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; 
РНД4. Здобувач демонструє уміння моделювати спілкування з різними 
людьми і аудиторіями в професійній діяльності; вести дискусії, готувати та  
проголошувати промови різних типів; 
РНД5. Здобувач демонструє уміння оперувати засобами писемної 
професійної комунікації, зокрема, складати різні типи документів; 
РНД6. Здобувач демонструє уміння розподіляти ресурси для ефективної 
самоорганізації; використовувати технології планування власного часу, 
принципи планування поточного дня 

8. Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності  
Тема 2. Риторика і мистецтво презентації 
Тема 3. Культура усного фахового спілкування 
Тема 4. Форми колективного обговорення професійних проблем 
Тема 5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 
Тема 6. Документація з кадрово-контрактних питань  
та довідково-інформаційні документи 
Тема 7. Етикет службового листування 
Тема 8. Перевірка на плагіат 
Тема 9. Природа часу 
Тема 10. Час як ресурс і мета організації та особистості 
Тема 11. Цілеутворення й життєві пріоритети 



Тема 12. Хронометраж: інвентаризація та аналіз часу 
Тема 13. Психологічні аспекти тайм менеджменту 
Тема 14. Планування діяльності 
Тема 15. Інструменти організації часу 

9. Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 100 балів. 
 

10. Мова навчання Українська 
 

11. Критерії оцінювання 
результатів 
навчання 

Форми контролю 

Максимальна кількість 
балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Участь у обговоренні питань, які 
виносяться на практичні заняття, усні 
відповіді 

2 х 15 = 30 балів 

Написання текстів виступу, тез та виступ на 
семінарі, науковій конференції; участь у 
дискусії; укладання документів 

30 балів 

Виконання індивідуального завдання  20 балів 

Підсумковий контроль (тестування/ 
письмові завдання/ усне опитування) 

20 балів 

Всього 100 
 

12. Викладачі К.ф.н., доцент Чхеайло А.А., к.н.із соц..ком. Швидка О.Б. 

13. Забезпечення   1.Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 
3.Комп’ютери. 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Навчальна 
дисципліна 

ЗОД3 Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес комунікації 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

«Менеджмент і глобальний бізнес» 

2. Спеціальність 073 Менеджмент 

3. Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

4. Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

12 кредитів 

5. Статус дисципліни обов`язкова 

6. Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у студентів мовленнєвої компетенції, а саме таких її 
компонентів: лінгвістичної (лексика, граматика, семантика, фонетика, 
орфографія), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій; формування 
умінь та навичок професійного спілкування іноземною мовою на рівні 
незалежного користувача (В2), який забезпечує необхідну комунікативну 
спроможність у ситуаціях професійної діяльності в усній та письмовій 
формах; оволодіння новітньою фаховою інформацією з іншомовних 
джерел. 

7. Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1. Студент знає граматичні структурами, правила синтаксису, що є 
необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а 
також для розуміння і продукування широкого кола текстів у побутовій та 
професійній сферах; 
РНД 2. Студент володіє широким діапазоном словникового запасу (у тому 
числі термінології), що є необхідним в побутовій та професійній сферах. 
РНД 3. Студент вміє  досягти порозуміння зі співрозмовником при 
обговоренні побутових, загальноекономічних та питань, пов’язаних зі 
спеціалізацією; 
РНД 4. Студент вміє застосовувати відповідні засоби вербальної 
комунікації та адекватні форми ведення дискусій та дебатів при підготовці 
публічних виступів з різноманітних питань; 
РНД 5. Студент вміє писати професійні тексти і документи іноземною 
мовою; вести ділову та професійну кореспонденцію, демонструючи 
міжкультурне розуміння у конкретному професійному контексті; 
РНД 6. Студент розуміє, перекладає чужомовні професійні тексти, складні 
повідомлення та інструкції рідною мовою, користуючись двомовними 
термінологічними словниками, електронними словниками та програмним 
забезпеченням перекладацького спрямування. 
РНД 7. Студент розуміє основні ідеї та розпізнає відповідну інформацію в 
ході детальних обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, 
що за темою пов’язані з спеціальністю. 
РНД 8. Студент розуміє і адекватно реагує на телефонні розмови, які 
виходять за межі типового спілкування. 

8. Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Освіта та майбутня професія 
Тема 2. Країнознавство 
Тема 3. Ділове та міжособистісне спілкування 
Тема 4. Ведення телефонних розмов 
Тема 5. Ефективна презентація: структура та правила проведення 



Тема 6. Письмове ділове спілкування  
Тема 7. Проведення зборів,  зустрічей та засідань  
Тема 8. Мистецтво ведення переговорів 
Тема 9. Особливості ділового міжкультурного спілкування 
Тема 10 Індивідуальні проекти студентів  
Тема 11. Обговорення самостійно прочитаної літератури. 
Тема 12. Заснування та форми бізнесу  
Тема 13. Структура компанії 
Тема 14. Працевлаштування 
Тема 15. Менеджмент 
Тема 16. Менеджмент на межі культур 
Тема 17.Маркетинг 
Тема 18.Реклама 
Тема 19. Індивідуальні проекти студентів 
Тема 20. Обговорення самостійно прочитаної літератури 

9. Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

1 семестр:  поточний контроль – 50 балів,  презентація – 10 балів; 
опрацювання та обговорення самостійно підготовленого читання – 10 
балів; підсумкова контрольна робота – 30 балів 
2 семестр: поточний контроль – 25 балів,  презентація – 5 балів; 
опрацювання та обговорення самостійно підготовленого читання – 5балів; 
підсумкова контрольна робота – 15 балів 
 Підсумковий контроль – екзамен – 50 балів 

10. Мова навчання англійська, німецька 

11. Критерії оцінювання 
результатів 
навчання 

Форми контролю 

1 семестр 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Переклад текстів, знання лексики, 
участь в обговоренні до 50 балів 

Переклад та обговорення самостійно 
прочитаної літератури до 10балів 

Презентація та захист індивідуальної 
роботи до 10 балів 

Підсумкова контрольна робота до 30 балів 

Всього за результатами поточного 
контролю: 100 

залік  

Всього 100 
 

12. Викладачі Шевченко Вікторія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент  
Семенченко Тамара Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
 Чернявська Інна Сергіївна, старший викладач 
Сердюкова Ольга Іванівна, старший викладач 

13. Забезпечення   1 Ноутбук; 
2. Мультимедійна дошка;  
3. Комп’ютери. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Навчальна 
дисципліна 

ЗОД5 УБС студія «Лідерство та командна робота» 

1. Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Менеджмент і глобальний бізнес» 

2. Спеціальність 073 Менеджмент 

3. Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

4. Обсяг дисципліни 
в кредитах ECTS 

6 кредитів 

5. Статус дисципліни обов`язкова 

6. Мета вивчення 
дисципліни 

Розвиток міжособистісної та управлінської компетентностей, шляхом 
розкриття сутності лідерства, методів формування командної роботи для 
розвитку лідерського потенціалу. 

7. Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1. Демонструвати знання і розуміння сучасних вимог до 
ефективного лідерства в динамічно мінливому високотехнологічному та 
інтегруючому світі; демонструвати обізнаність про актуальні проблеми і 
теми сучасного лідерства, а також про найвищі стандарти досягнень в 
лідерстві;  

РНД 2. Займатися саморозвитком і розвивати навички аналітичного і 
критичного мислення і розуміння; оцінювати ідеї та пропозиції; 
формулювати докази; робити висновки і узагальнювати аргументи; творчо 
генерувати нові ідеї;  

РНД 3. Ідентифікувати й аналізувати управлінську команду на засадах 
партнерства, відповідальності та взаємодопомоги, ідентифікувати причини 
стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити 
засоби до її нейтралізації. 

РНД 4. Демонструвати вміння працювати у команді, використовуючи різні 
стилі поведінки; розподіляти ролі членів команди для виконання 
поставлених завдань; 

РНД 5. Демонструвати вміння розробляти критерії оцінки, 
використовувати сучасні підходи до діагностики лідерства та ефективності 
роботи команди; 

РНД 6. Використовувати особливості створення ефективної команди та 
розвивати основні якості, які необхідні в процесі тимбілдингу.  

РНД 7. Визначати цілі для особистісного та кар'єрного росту, а також 
працювати для їх досягнення; проактивно пристосовуватися до зміни 
ситуації; бути відповідальним і самокритичним щодо власних дій; планувати 
свою діяльність і керувати часом. 

8. Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Лідерство й лідери в організації. 
 Тема 2. Поняття та загальна характеристика влади в менеджменті. 
Тема 3.  Теорії та стилі лідерства. 
Тема 4. Лідерство та емоційний інтелект.  
Тема 5. Лідерство як фактор вирішення конфліктів в організації. 
Тема 6. Лідерство і саморозвиток. 
Тема 7. Лідерство як місія. 
Тема 8.   Командоутворення як парадигма управління сучасними 



організаціями. 
Тема 9. Комунікації в команді: процедури, техніки групового аналізу та 
прийняття рішень. 

Тема 10.  Методи управління командою. 

9. Форми поточного 
та підсумкового 
контролю 

Для денної та заочної форм навчання: поточний контроль – 100 балів. 
підсумковий контроль – залік. 

10. Мова навчання українська  

11. Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна/заочна форма навчання 

Поточний контроль:  

1. Науково-дослідна робота та публікація тез 
доповідей на конференцію 

50 балів 

або  

2. Бізнес-кейс «Лідерство та командна 
робота» (тема уточнюється  
викладачем вуза)       

20 балів 

Тези та виступ на науковій конференції 10 балів 

Тестування, бліц-опитування, аналітичні 
завдання, поточні контрольні роботи 

20 балів 

Всього за результатами поточного 
контролю: 

50 

Підсумковий контроль: залік 50 

Всього 100 
 

12. Викладачі Торяник Ж.І. 

13. Забезпечення
   

Мультимедійний проектор, ноутбук електронна дошка, комп’ютери. 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Навчальна 
дисципліна 

ГОД2 Макроекономіка та мікроекономіка (Рівень А) 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

«Менеджмент і глобальний бізнес» 

2. Спеціальність 073 Менеджмент 

3. Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

4. Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

12  

5. Статус дисципліни обов`язкова 

6. Мета вивчення 
дисципліни 

вивчення закономірностей функціонування ринкової економічної 
система на макро- та мікроекономічному рівнях 

7. Очікувані результати 
навчання 

РНД 1 Здобувач демонструє знання сутності основних економічних 
законів, принципів і категорій, економічної термінології, розуміння основ 
функціонування ринкового механізму та закономірностей розвитку 
економічних систем; 
РНД 2  Здобувач розуміє роль і функції суб’єктів національної економіки, 
принципи раціональної поведінки споживачів та виробників у ринкових 
умовах; 
РНД3 Здобувач володіє знаннями принципів та прийомів 
мікроекономічного та макроекономічного аналізу, використання 
отриманих результатів для вирішення практичних завдань; 
РНД 4  Здобувач самостійно виконує економічні розрахунки, які 
пов’язані з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки 
мікросистем та макросистем у ринкових умовах; 
РНД 5 Здобувач демонструє знання та розуміння сутності та передумов 
формування макроекономічної рівноваги, причин макроекономічних 
коливань та макроекономічної нестабільності; 
РНД 6 Здобувач обирає критерії та складає судження стосовно 
економічної ефективності господарських явищ та процесів на мікро- та 
макроекономічному рівнях; 
РНД 7 Здобувач використовує теоретичні положення для оцінки сучасних 
закономірностей і тенденцій економічного розвитку, аналізу 
ефективності економічної політики на мікро- та макроекономічному 
рівнях; 
РНД 8 Здобувач володіє вмінням використання механізму дії 
економічних законів до економічної політики і  господарської практики, 
визначення місця України у світовому економічному просторі. 

8. Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Економіка як наука. Становлення і розвиток провідних 
економічних теорій та шкіл.  

Тема 2. Базові принципи економіки. Економічні потреби та виробничі 
ресурси 

Тема 3. Ринок, його сутність і функції. Моделі ринку.  
Тема 4. Теоретичні основи мікроекономіки та методологія 

мікроекономічного аналізу  
Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємодія  
Тема 6. Теорія граничної корисності і поведінка споживача  



Тема 7. Ординалістська теорія поведінки споживача 
Тема 8. Аналіз поведінки споживача  
Тема 9. Мікроекономічна модель підприємства  
Тема 10. Витрати виробництва  
Тема 11. Ринок досконалої конкуренції  
Тема 12. Монопольний ринок  
Тема 13. Олігополія та монополістична конкуренція  
Тема 14. Ринок факторів виробництва  
Тема 15. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.  
Тема 16. Теоретичні основи макроекономіки та її практичне значення  
Тема 17. Макроекономічні показники в системі національних рахунків 
Тема 18. Товарний ринок та його структура. Скупний попит і сукупна 
пропозиція. 
Тема 19. Гроші та грошовий ринок. 
Тема 20. Інфляція та її соціально-економічні наслідки. 
Тема 21. Монетарна політика 
Тема 22. Ринок праці. Зайнятість та безробіття 
Тема 23. Споживання, заощадження та інфестиції 
Тема 24. Сукупні витрати і ВВП 
Тема 25. Економічне зростання 
Тема 26. Економічні коливання та макроекономічна нестабільність  
Тема 27. Держава в системі макроекономічного регулювання 
Тема 28. Відкрита економіка 
Тема 29. Платіжний баланс та макроекономічна політика у відкритій 

економіці  

9. Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 100 балів. 
Підсумковий контроль – залік, екзамен 

10. Мова навчання українська  

11. Критерії оцінювання 
результатів навчання 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  
Усні відповіді, розв’язування задач та 
практичних завдань  2 х 5 = 10 балів 

Письмові опитування  до 10 балів 

Написання економічних есе, тези та 
виступ на науковій конференції до 10 балів 

Підсумкова контрольна робота 20 балів 

Всього за результатами поточного 
контролю: 50 

Підсумковий контроль (екзамен) 50 
Всього 100 

 

12. Викладачі Носова О.В., доктор економічних .наук, професор 
Топалова С.О., кандидат політичних наук, доцент 
Новікова Т.В., економічних наук, доцент 

13. Забезпечення   1.Мультимедійний проектор, ноутбук; 
2. Мультимедійна дошка;  
3. Комп’ютери. 

 

 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Навчальна 
дисципліна 

ГОД6  Макроекономіка та Мікроекономіка 
(рівень В - Міжнародна та регіональна економіка) 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

«Менеджмент і глобальний бізнес» 

2. Спеціальність 073 Менеджмент 

3. Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

4. Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 

5. Статус дисципліни обов`язкова 

6. Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у студентів теоретичних знань, умінь та практичних навичок 
у галузях міжнародної та регіональної економік, форм, методів та 
механізмів реалізації міжнародних економічних відносин, сучасного 
стану та напрямів розвитку регіональної економіки, механізмів і 
закономірностей її функціонування., формування на цій основі 
професійних компетентностей майбутніх фахівців у сфері прийняття 
економічних рішень. 

7. Очікувані результати 
навчання 

РНД 1 демонстрація знання теорій міжнародної та регіональної 
економік, об’єктивних законів і принципів їх розвитку. 
РНД 2 аналіз процесів міжнародного розподілу праці, спеціалізації і 
кооперування; форм, методів і механізмів регулювання міжнародної 
торгівлі, процесів міжнародного руху капіталу та міграції робочої сили. 
РНД 3 вивчення проблеми функціонування світової валютної системи, 
методології міжнародних розрахунків проблеми інституційних 
перетворень у процесі економічного зростання та альтернативних шляхів 
її вирішення. 
РНД 4 визначення сутності процесів міжнародної економічної інтеграції, 
глобалізації, інтернаціоналізації методів прийняття рішень уряду. 
РНД 5 адекватна оцінка закономірності, принципи і фактори формування 
економіки регіонів особливості розвитку територіальних соціально- 
економічних систем, забезпеченість країни і регіонів природними і 
трудовими ресурсами, економічне районування країни та просторову 
економіку;  

РНД 6 використання облікової інформації, аналізувати й оцінювати 
економічне, політико-правове, соціально-культурне середовище та 
інфраструктуру міжнародної та регіональної економіки. 
РНД 7 використовувати одержані знання відносно актуальних умов 
зовнішньоекономічної діяльності України, враховуючи її основні 
інтеграційні цілі та тенденції і перспективи розвитку міжнародної 
економіки в цілому. 

8. Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Міжнародна економічна система 
Тема 2. Міжнародна торгівля. Світовий ринок товарів і  
Послуг 
Тема 3. Міжнародний рух капіталу. Світовий фінансовий ринок. 
Міжнародний кредит 
Тема 4. Міжнародна трудова міграція. Світовий ринок  
Праці 



Тема 5. Міжнародна валютна система. Світовий валютний ринок 
Тема 6. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 
Тема 7.сучасні міжнародні процеси передачі технологій 
Тема 8. Глобалізація та міжнародна економічна інтеграція. Міжнародна 
економічна політика України. 
Тема 9. Предмет, метод і завдання дисципліни регіональна економіка. 
Закономірності, принципи і фактори формування економіки регіонів. 
Тема 10. Регіони та особливості розвитку територіальних соціально-
економічних систем. Просторова економіка. 
Тема 11. Оцінка природно-економічного потенціалу регіонів України. 
Тема 12. Господарський комплекс регіону, його структура і 
трансформація в ринкових умовах. Міжрегіональна інтеграція. 
Тема 13. Економічне районування та територіальна організація 
господарства. 
Тема 14. Сутність, мета, завдання і пріоритети державної регіональної 
політики. 
Тема 15. Прогнозування, програмування та моніторинг соціально-
економічного розвитку регіону. 

9. Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – екзамен – 50 балів 

10. Мова навчання українська  

11. Критерії оцінювання 
результатів навчання Форми контролю 

Максимальна кількість 
балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Усна перевірка (опитування, 
розв’язання проблемних ситуацій 
тощо) 

20 балів 

Ессе 1 х 10 балів = 10 балів 

Тези та виступ на науковій 
конференції 

до 10 балів 

Презентація та захист індивідуальної 
(дослідницько-аналітичної) роботи 

до 10 балів 

Всього за результатами поточного 
контролю: 

50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 

Всього 100 
 

12. Викладачі К.е.н., доцент Іващенко М.В., к.е.н., доцент Морозова Н.Л. 

13. Забезпечення   Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 3.Комп’ютери. 

 

 

 
 

  



 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Навчальна 
дисципліна  

ГОД9 Менеджмент та управлінський облік 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

«Менеджмент і глобальний бізнес» 

2. Спеціальність 073 Менеджмент 

3. Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

4. Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 

5. Статус дисципліни обов’язкова 

6. Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми з 
менеджменту та управлінського обліку, що передбачає застосування 
концептуальних основ менеджменту та управлінського обліку. 

7. Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Студент демонструє знання загальних законів, методів та 
принципів управління в конкретних проблемних ситуаціях 
РНД 2 Студент розробляє стратегію розвитку підприємства в умовах 
необхідності підвищення ефективності бізнесу 
РНД 3 Студент створює нову ідею або ж пропозицію альтернативних 
шляхів розв’язання проблем організації, що опинилась в умовах 
невизначеності 
РНД 4 Студент обирає критерії та складає судження про об’єкт на підставі 
обраних доказів з метою побудови ефективних комунікаційних мереж в 
організації  
РНД 5 Студент дає оцінку сучасним системам мотивації зарубіжних та 
вітчизняних підприємств на підставі практичного застосування основних 
положень змістовних та процесуальних теорій мотивації 
РНД 6 Здобувач демонструє знання та розуміння про зміст управлінського 
обліку, його принципи і призначення та отримує здатність прогнозувати 
майбутні наслідки на основі теоретичних знань та практичних вмінь 
РНД 7 Здобувач застосовує облікову інформацію, результати аналізу та 
контролю для прийняття управлінських рішень та вирішення конкретних 
практичних ситуацій 
РНД 8 Здобувач розподіляє інформацію на компоненти, аналізує їх 
взаємозв’язки та відхилення фактичних даних від їх нормативних або 
бюджетних значень, і за даними висновків узагальнює інформацію для 
одержання найбільш ефективного результату 

8. Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту 
Тема 2. Розвиток науки управління 
Тема 3. Планування в організації  
Тема 4. Організація як функція менеджменту 
Тема 5. Мотивація як функція менеджменту 
Тема 6. Контроль як функція менеджменту 
Тема 7. Комунікації в управлінні 
Тема 8. Основи теорії прийняття управлінських рішень 
Тема 9. Мета, зміст і організація управлінського обліку  
Тема 10. Система обліку і калькулювання витрат 



Тема 11. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 
Тема 12. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень 
Тема 13. Бюджетування та контроль 
Тема 14. Облік і контроль за центрами відповідальності 
Тема 15. Основи стратегічного управлінського обліку 

9. Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – екзамен – 50 балів 

10. Мова навчання українська 

11. Критерії оцінювання 
результатів 
навчання Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  
Бізнес-кейс «Менеджмент»,  
Бізнес-кейс «Управлінський облік» 

2 х 10 балів = 
20 балів 

Есе 1 «Особливості українського 
менеджменту» 
Есе 2 «Сучасні проблеми управлінського 
обліку» 
 

2 х 5 балів = 10 балів 

Тези та виступ на науковій конференції до 10 балів 

Презентація та захист індивідуальних 
(дослідницьких-аналітичних) робіт з 
кожного модуля: Менеджмент та 
Управлінський облік 

2 х 5 балів = 10 балів 

Всього за результатами поточного 
контролю: 50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 
Всього 100 

 

12. Викладачі Ізюмцева Н.В., кандидат економічних наук, доцент 
Пеняк Ю.С., кандидат економічних наук, доцент 

13. Забезпечення   1 Мультимедійний проектор,ноутбук; 
2. Мультимедійна дошка;  
3. Комп’ютери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Навчальна 
дисципліна  

ГОД10   Маркетинг 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

 «Менеджмент і глобальний бізнес» 

2. Спеціальність 073 Менеджмент 

3. Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

4. Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 

5. Статус дисципліни обов’язкова 

6. Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми з 
маркетингу, що передбачає застосування концептуальних основ та 
інструментів маркетингу. 

7. Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1. Здобувач демонструє знання принципів, функцій  та інструментів 
маркетингу  
РНД 2. Здобувач розробляє маркетингові стратегії залежно від 
конкурентної позиції фірми на ринку. 
РНД 3. Здобувач визначає чинники маркетингового середовища, що 
впливають на діяльність фірми та складові комплексу маркетингу; 
РНД 4. Здобувач аналізує результати маркетингового дослідження та 
маркетингової діяльності фірми; 
РНД 5. Здобувач визначає цільову аудиторію та цілі комунікаційної 
політики; завдання та об’єкти контролю маркетингу, напрями і методи 
його аудиту; 
РНД 6. Здобувач демонструє вміння оцінювати конкурентоспроможність 
товару і запропонувати заходи щодо її підвищення. 

8. Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Система і 
характеристики сучасного маркетингу 
Тема 2. Формування маркетингової інформаційної системи на основі 
проведення маркетингових досліджень 
Тема 3. Вивчення потреб і поведінки споживачів. Вибір цільових 
сегментів 
Тема 4. Маркетингова товарна політика 
Тема 5. Маркетингова цінова політика 
Тема 6. Маркетингова політика розподілу 
Тема 7. Маркетингова політика комунікацій 
Тема 8. Цифровий маркетинг 
Тема 9. Екологічний маркетинг 
Тема 10. Міжнародний маркетинг 
Тема11. Управління маркетинговою діяльністю 

9. Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – екзамен – 50 балів 

10. Мова навчання українська 



11. Критерії оцінювання 
результатів 
навчання 

Форми контролю 
Максимальна кількість 

балів 

Денна форма навчання 
Поточний контроль:  

Опитування та тестування за темами 11 балів 

Бізнес-кейс «Маркетинг, продажі та 
переговори» 
 

10 балів 

Тези та виступ на науковій конференції 9 балів 

Презентація та захист індивідуальних 
(дослідницьких-аналітичних) робіт  20 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 

Всього 100 
 

12. Викладачі Торяник Ж.І., кандидат економічних наук, доцент 

13. Забезпечення   1 Мультимедійний проектор, ноутбук; 
2. Мультимедійна дошка;  
3. Комп’ютери. 

 

 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Навчальна 
дисципліна  

ФОД1 Менеджмент (рівень В) 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

 «Менеджмент і глобальний бізнес» 

2. Спеціальність 073 Менеджмент 

3. Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

4. Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 

5. Статус дисципліни обов’язкова 

6. Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми з 
менеджменту, що передбачає застосування концептуальних основ 
менеджменту  

7. Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Здобувач демонструє знання загальних законів, методів та 
принципів управління в конкретних проблемних ситуаціях 
РНД 2 Здобувач розробляє модель мотивації персоналу в умовах 
активізації трудової діяльності конкретного підприємства 
РНД 3 Здобувач створює нову ідею або ж пропозицію альтернативних 
шляхів розв’язання проблем організації, що опинилась в умовах конфлікту 
РНД 4 Здобувач обирає критерії та складає судження про об’єкт на 
підставі обраних доказів з метою побудови ефективного комунікаційного 
процесу в організації 
РНД 5 Здобувач дає оцінку сучасної культури організації та корпоративної 
політики, рівня лояльності та надійності персоналу, впливу лідера та 
моделей групової поведінки 

8. Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Комунікаційний процес і шляхи його вдосконалення 
Тема 2. Мотивація в активізації трудової діяльності 
Тема 3. Основи та концепції лідерства 
Тема 4. Управління конфліктами 
Тема 5. Міжгрупова поведінка в організації 
Тема 6. Культура організації та корпоративна політика. Моделі 
корпоративної культури  
Тема 7. Лояльність та надійність персоналу. Способи їх забезпечення 
Тема 8. Професійна етика. Організація етичних відносин у трудових 
колективах 

9. Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – екзамен – 50 балів 

10. Мова навчання українська  



11. Критерії оцінювання 
результатів 
навчання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 
навчання 

Заочна 
(дистанційна) 
форма навчання 

Поточний контроль Варіант 1:   

Навчальний тренінг «Мотиваційний 
менеджмент»,  
Навчальний тренінг «Управління 
конфліктами» 

2 х 20 балів 
=40 балів 

2 х 20 балів =40 
балів 

Презентація та захист стандартних 
індивідуальних (дослідницьких-
аналітичних) робіт  

10 балів 10 балів 

Всього за результатами поточного 
контролю: 

50 50 

Поточний контроль Варіант 2:   

Підготовка науково-дослідної роботи 
студента для участі у Всеукраїнському 
конкурсі науково-дослідних робіт 1 етап 
Університету 

40 балів 40 балів 

Тези та виступ на науковій конференції 
або стаття як апробація результатів 
роботи 

до 10 балів до 10 балів 

Всього за результатами поточного 
контролю: 

50 50 
 

12. Викладачі  

13. Забезпечення    Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 3. 
Компьютери. 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Навчальна 
дисципліна  

ФОД3 Логістичний менеджмент (рівень A) 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

 «Менеджмент і глобальний бізнес» 

2. Спеціальність 073 Менеджмент 

3. Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

4. Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 

5. Статус дисципліни обов’язкова 

6. Мета вивчення 
дисципліни 

формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння 
концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку логістичного 
менеджменту та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння 
навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління 
матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах 

7. Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 . Продемонструвати здатність застосовувати теоретичні основи 
системного управління логістичною діяльністю підприємства та теоретичні 
засади організації виробничого процесу для вирішення нових практичних 
ситуацій 

РНД 2. Аналізувати передумови створення та особливості функціонування 
логістичних систем 

РНД 3. Організовувати спільну діяльність підрозділів підприємства по 
ефективному просуванню продукції в ланцюгу "закупки сировини - 
виробництво продукції - розподіл - збут - споживання" на основі інтеграції 
і координації операцій і функцій 

РНД 4. Володіти методами раціональної організації, планування та 
контролю функціонування логістичних систем різних видів 

РНД 5. Застосовувати практичні навички щодо здійснення техніко-
економічних розрахунків, пов’язаних з аналізом та обґрунтуванням 
рішень щодо створення логістичної системи, підтримки усталеного 
режиму її функціонування та перетворень 

РНД 6. Продемонструвати здатність управляти інформаційними та 
фінансовими потоками, узгоджувати їх з матеріальними та потоками 
послуг 

РНД 7. Організувати створення логістичної системи та визначати 
оптимальні параметри її функціонування 

РНД 8.  Здійснювати вибір постачальника та умов поставки, транспортних 
засобів та шляхів доставки, координувати процеси поставки з 
виробничими процесами, визначати раціональні рівні запасів та умови їх 
зберігання 

8. Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Логістичний менеджмент як інструмент сучасної економіки 

Тема 2. Різноманітність форм логістичного менеджменту на підприємстві 

Тема 3. Характеристика елементів логістики 

Тема 4. Технологічні процеси управління матеріальними потоками 

Тема 5. Фактори формування логістичних систем 



Тема 6. Управління матеріальними потоками в логістичних системах 

Тема 7. Логістичний менеджмент закупівельної діяльності 

Тема 8. Менеджмент розподільчої логістики 

Тема 9. Менеджмент внутрішньовиробничої логістики 

Тема 10. Логістичний менеджмент посередництва 

Тема 11. Логістика складування 

Тема 12. Транспортна логістика 

Тема 13. Менеджмент транспортно-експедіційних логістичних послуг 

Тема 14. Глобалізація процесів логістики 

Тема.15. Міжнародний логістичний менеджмент 

9. Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – екзамен – 50 балів 

10. Мова навчання українська  

11. Критерії оцінювання 
результатів 
навчання Форми контролю 

Максимальна 
кількість балів 

Денна форма 
навчання 

Поточний контроль:  

Науково-дослідна робота та публікація тез доповіді на 
конференції 

50 балів 

або  

 Тези та виступ на конференції з науковою доповіддю 10 балів 

Презентації, тестування, усні опитування, доповіді, 
складання та вирішення тематичних кроссвордів 

20 балів 

Бізнес-кейс «Ринок логістичних послуг України» або 
виконання аналітично-дослідного завдання 
«Дослідження закордонного ринку логістичних послуг» 
(країни визначаються викладачем) 

20 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 

Всього 100 
 

12. Викладачі Христофорова О.М. 

13. Забезпечення Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка;3.Компьютери 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Навчальна 
дисципліна  

ФОД5 Менеджмент (рівень С  – Менеджмент зовнішніх комунікацій) 

1. Офіційна 
назва 

освітньої 
програми 

 «Менеджмент і глобальний бізнес» 

2. Спеціальність 073 Менеджмент 

3. Освітній 
ступінь 

Перший (бакалаврський) 

4. Обсяг 
дисципліни в 

кредитах 
ECTS 

6 

5. Статус 
дисципліни 

обов’язкова 

6. Мета 
вивчення 

дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми з менеджменту 
зовнішніх комунікацій, що передбачає застосування концептуальних основ 
менеджменту та теорії комунікацій. 

7. Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Студент демонструє знання загальних законів, методів та принципів теорії 
комунікацій та комунікаційного процесу. 
РНД 2 Студент розробляє стратегію застосування зовнішніх комунікацій з метою 
підвищення ефективності бізнесу. 
РНД 3 Студент створює нову ідею або ж пропозицію альтернативних шляхів 
розв’язання проблем організації, що опинилась в умовах невизначеності. 
РНД 4 Студент обирає критерії та складає судження про об’єкт на підставі обраних 
доказів з метою побудови ефективних комунікаційних мереж поза межами 
організації.  
РНД 5 Студент дає оцінку якості зовнішніх комунікаційних зв’язків на підставі аналізу 
взаємодії, участі та залученості організації та персоналу до суспільних процесів. 
РНД 6 Здобувач демонструє знання та розуміння паблік рілейшнз у сфері економіки, 
його принципи, значення та можливості впливу на посилення позицій організації на 
ринку. РНД 7 Здобувач застосовує інформацію, отриману в результаті аналізу та 
оцінки процесів для прийняття управлінських рішень та вирішення конкретних 
практичних ситуацій. 
РНД 8 Здобувач розподіляє інформацію на компоненти, аналізує їх взаємозв’язки, 
визначає проблемні сторони та виклики, що стоять перед організацією, формує план 
заходів та дій по їх вирішенню задля досягнення цілей. 

8. Зміст 
навчальної 
дисципліни 
за темами 

Тема 1. Теоретичні основи управління комунікаціями в організації. 
Тема 2. Менеджмент комунікацій як процес. 
Тема 3. Механізми управління комунікаціями. 
Тема 4. Сутність та сучасний стан розвитку зв'язків з громадськістю у сфері бізнесу. 
Тема 5. Антикризові комунікації. 
Тема 6. Реклама в системі зовнішніх комунікацій. 
Тема 7. Комунікативна політика організації. 
Тема 8. Комунікації в системі міжнародного менеджменту. 

9. Форми Поточний контроль – 100 балів. 



поточного та 
підсумкового 
контролю 

 

10. Мова 
навчання 

Українська 
 

11. Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 

Форми контролю 

Максимальна 
кількість балів 

Денна форма 
навчання 

Поточний контроль:  

Участь у обговоренні питань, які виносяться на практичні 
заняття, усні відповіді 

2 х 15 = 30 балів 

Написання текстів виступу, тез та виступ на семінарі, науковій 
конференції; участь у дискусії; укладання документів 

30 балів 

Виконання індивідуального завдання  20 балів 

Підсумковий контроль (тестування/ письмові завдання/ усне 
опитування) 

20 балів 

Всього 100 
 

12. Викладачі к.н.із соц..ком. Швидка О.Б. 

13. Забезпечення 1.Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 3.Комп’ютери. 

 

  



ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ЗОД2    Інформаційні технології (рівень А) 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Менеджмент і глобальний бізнес» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf 

 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ЗОД4    УБС студія "Банківська система" (рівень А) 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Менеджмент і глобальний бізнес» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/072_bakrobov..pdf 

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ГОД1   Вища математика 
Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Менеджмент і глобальний бізнес» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf 

 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ГОД3   Статистика 
Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Менеджмент і глобальний бізнес» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf 

 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ГОД4  Фінанси, гроші та кредит 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Менеджмент і глобальний бізнес» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/072_bakrobov..pdf 
 

 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ГОД5   Економіко-математичні методи і моделі 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Менеджмент і глобальний бізнес» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf 

http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/072_bakrobov..pdf
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/072_bakrobov..pdf
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf


ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ГОД7   Правове забезпечення діяльності суб'єктів 
господарювання 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Менеджмент і глобальний бізнес» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/072_bakrobov..pdf 

 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ГОД 8      Бухгалтерський облік 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Менеджмент і глобальний бізнес» 
Кількість кредитів за ECTS 6 

Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/3_071_bakalavrobov..pdf 

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ГОД11    Фінанси підприємств 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Менеджмент і глобальний бізнес» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/072_bakrobov..pdf 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ГОД12        Страхування 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Менеджмент і глобальний бізнес» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/072_bakrobov..pdf 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ГОД13     Економічний аналіз (рівень А) 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Менеджмент і глобальний бізнес» 
Кількість кредитів за ECTS 6 

Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/3_071_bakalavrobov..pdf 

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ГОД14      Цифрова економіка 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Менеджмент і глобальний бізнес» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf 
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