
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА» 

 
Мета викладання дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти системи 

теоретичних і прикладних знань та вмінь щодо використання методичного апарату та 

інструментарію соціальної економіки  у майбутній професійній діяльності. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні відносини в їх 

системній залежності й обумовленості із соціальними, політичними, етнічними, 

антропологічними елементами, які у цілому зумовлюють створення добробуту людини. 

Основні завдання вивчення дисципліни: оволодіння знаннями щодо 

змістовності, напрямів, основних функцій, принципів і механізмів соціальної економіки, 

ключових трендів соціально-економічного та людського розвитку; формування вміння 

аналізувати типи і моделі соціальної ринкової економіки та соціально-економічних 

систем, розробляти сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем; 

забезпечення вміння оцінювати існуючих моделі соціальної політики в сучасному світі, 

аналізувати соціальну стратифікацію українського суспільства та визначати існуючі 

проблеми в цій сфері та шляхи їх вирішення; набуття навичок опрацьовування змісту 

державних соціальних стандартів та нормативів, розрахунку прожиткового мінімуму та 

рівня бідності; формування системного уявлення про соціальний захист, оволодіння 

знаннями щодо визначення найбільш вразливих верств населення в України та аналізу 

напрямів їх соціального захисту; забезпечення вміння визначати напрями соціального 

захисту економічно активного населення; оволодіння технологією розроблення соціально-

економічних проектів та системи комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням цілей, 

очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших 

обмежень; забезпечення вміння оцінювати можливі ризики та соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень, визначати рівень соціальної безпеки та формувати 

соціально-економічні умови протидії соціально-економічним небезпекам; формування 

навичок професійної комунікації й аргументованого дискутування з питань соціальної 

економіки, пояснення змісту відповідної проблематики в колі фахівців та нефахівців; 

забезпечення вміння узагальнювати та деталізувати окремі факти, явища, механізми, 

тенденції у теорії та практиці соціальної економіки, робити прогнози щодо їх розвитку. 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Теорія суспільного добробуту як підґрунтя формування соціальної економіки 

Тема 2. Концептуальні засади соціальної економіки 

Тема 3. Соціалізація економічного розвитку 

Тема 4. Соціальне ринкове господарство 

Тема 5. Соціальна політика держави 

Тема 6. Соціальна сфера як об’єкт соціальної політики 

Тема 7. Соціальний захист як напрям державної соціальної політики  

Тема 8. Розвиток соціального підприємництва та розроблення соціальних проектів 

Тема 9. Соціальна безпека 

 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 

 
Мета викладання дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти системи 

теоретичних і прикладних знань з теорії та практики  формування та управління 

соціальною відповідальністю підприємства. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методичні та організаційно-

економічні аспекти формування і розвитку соціальної відповідальності підприємства. 

Основні завдання вивчення дисципліни: оволодіння знаннями щодо сутності, 

видів, категорій, еволюції, концепції, моделей та рівнів соціальної відповідальності; 

формування уявлення про місце соціальної відповідальності в управлінні підприємством 

та прояву особливостей соціальної відповідальності бізнесу в українських реаліях; 

набуття знань з проблематики соціальної відповідальності при аналізі наявного стану 

соціально-економічних реалій сучасного світу з метою здатності генерувати нові ідеї 

щодо перспектив розвитку; здатність визначати ключові тренди соціально-економічного 

та людського розвитку та з урахуванням цього формувати механізм управління 

корпоративною соціальною відповідальністю; здатність приймати ефективні рішення при 

визначенні ефективності корпоративної соціальної відповідальності, що потребують 

застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних 

досліджень;  здатність визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-

економічного розвитку з метою  прийняття рішень і формування пропозицій щодо 

забезпечення програм соціальної відповідальності підприємства; здатність 

використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження 

економічних та соціальних процесів для забезпечення вміння аналізувати соціальну 

звітність організації і готувати необхідну інформацію для її формування. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку 

Тема 2. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства 

Тема 3. Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною соціальною 

відповідальністю 

Тема 4. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної 

відповідальності 

Тема 5. Екологічна компонента соціальної відповідальності підприємства 

Тема 6. Інформаційно-аналітичне підґрунтя розвитку соціальної відповідності 

підприємства 

Тема 7. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності підприємства 

Тема 8. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності підприємства в Україні 

 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ» 

 
Мета викладання дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти системи 

теоретичних і прикладних знань та вмінь щодо побудови інформаційної моделі організації 

на основі дослідження її організаційної структури. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні інформаційні системи та 

їх ефективне використання при розробці та аналізі систем управління на підприємстві. 

Основні завдання вивчення дисципліни: сутність інформаційних систем та їх 

значення в управлінні сучасними організаціями; сучасний стан і тенденції розвитку 

інформаційних технологій; методологія розробки інформаційних систем, визначення їх 

якості та ефективності; використання інтегрованих автоматизованих інформаційних 

систем у бізнесі; розвитку і запровадження в організації систем підтримки прийняття 

рішень; визначення основних характеристик експертних систем; використання технологій 

штучного інтелекту в управлінні організаціями; використання Інтернет в управлінській 

діяльності керівників; застосування електронної комерції у практичній діяльності 

організації; здійснення електронних платежів та забезпечення їх безпеки; збирати, 

аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні 

для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані 

висновки; використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми 

дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам 

дослідження; формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, 

обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні 

ресурси. 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Інформаційні системи та економічна інформація 

Тема 2. Основи створення інформаційних систем управління 

Тема 3. Еволюція інформаційних систем управління 

Тема 4. Систем прийняття рішень 

Тема 5. Автоматизація процесів діловодства та документообігу 

Тема 6. Процес впровадження автоматизованих інформаційних систем 

Тема 7. Безпека інформаційних систем 

 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«КОМП’ЮТЕРНА ОБРОБКА ЕКОНОМІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ» 

 
Мета викладання дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти системи 

теоретичних і прикладних знань та вмінь щодо створення та функціонування 

комп'ютерних інформаційних систем і технологій, які застосовують в організації 

автоматичної обробки економічної інформації в сфері управління. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні інформаційні системи та 

технологій обробки економічної інформації в сфері управління на підприємстві. 

Основні завдання вивчення дисципліни: вивчення основ облікової інформатики, 

складу облікових задач, особливостей їх розв'язування в умовах використання різних 

технологій оброблення економічної інформації; набуття вмінь виконувати постановку 

типових бухгалтерських задач; розробляти алгоритми їх розв'язання з використанням 

систем управління базами даних і пакетів прикладних програм; формування навичок 

кількісної та якісної характеристики обсягів інформації з приводу економіки; збирати, 

аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні 

для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані 

висновки; використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми 

дослідження економічних та соціальних процесів. 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Будова економічної інформації 

Тема 2. Інформаційні системи та засоби вдосконалення управління 

Тема 3. Економічна інформація як об'єкт автоматизованого оброблення та засоби її 

формалізованого опису 

Тема 4. Інформаційні системи управління виробництвом 

Тема 5. Інформаційні системи виробничого менеджменту 

Тема 6. Автоматизація діяльності служби управління персоналом 

Тема 7. Автоматизація документообігу на підприємстві 

 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВА» 

 
Мета викладання дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти системи 

теоретичних і набуття практичних навичок у сфері міжнародної економічної діяльності. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини суб'єктів міжнародної 

економіки, що виникають в процесі їх зовнішньоекономічної діяльності. 

Основні завдання вивчення дисципліни: збирати та аналізувати інформацію з 

метою вибору та дослідження закордонних ринків; здатність застосовувати принципи 

вибору способу виходу на зовнішні ринки; здатність застосовувати принципи 

міжнародних розрахункових та кредитних відносин; здатність використовувати 

особливості оподаткування, страхування ЗЕД, її митного і валютного регулювання; 

здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим 

управлінських рішень; здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних 

проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки; здатність формулювати професійні 

задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні 

методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Генезис, теорія та методологія міжнародної економічної діяльності 

Тема 2. Регулювання міжнародної економічної діяльності 

Тема 3. Організація та управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві 

Тема 4. Особливості експортно-імпортних товарообмінних операцій 

Тема 5. Особливості митного регулювання на Україні 

Тема 6. Особливості міжнародної торгівлі послугами на Україні 

Тема 7. Міжнародні інвестиційні та валютно-кредитні відносини України 

Тема 8. Реалізація переваг міжнародної економічної діяльності України на світовому 

ринку 

Тема 9. Перспективи та пріоритети міжнародної економічної діяльності в Україні 

 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ» 

 
Мета викладання дисципліни: опанування науково-методичних знань та 

аналітико-розрахункових і управлінських навичок в сфері забезпечення економічної 

безпеки. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічна безпека соціально-

економічних систем, зокрема на рівні підприємства. 

Основні завдання вивчення дисципліни: розробка цілей та визначення напрямів 

забезпечення економічної безпеки; визначення найбільш безпечної організаційної моделі 

конкретного підприємства; діагностика засобами збору, аналізу та обробки статистичних 

даних стану соціально-економічних систем з метою забезпечення техніко-технологічної 

безпеки; використання методів оцінювання та забезпечення ринкової безпеки бізнесу; 

запобігання негативному впливу тіньової економіки та недружнього поглинання на 

функціонування та розвиток підприємства; обґрунтування переліку об’єктів, суб’єктів, а 

також формування політики, концепції та механізму управління безпекою бізнесу з 

урахуванням можливих ризиків; розробка прийнятної стратегії безпеки бізнесу з 

використанням можливості генерувати нові ідеї, підходи, організаційні заходи; 

організація та оцінювання ефективності діяльності служби безпеки на підприємстві;  

використання передового зарубіжного досвіду в сфері забезпечення економічної безпеки 

соціально-економічних систем. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Економічна безпека підприємства: сутність і передумови формування 

Тема 2. Організаційні техніко-технологічні основи економічної безпеки підприємства 

Тема 3. Інтелектуальна та кадрова складові економічної безпеки підприємства 

Тема 4. Інформаційна безпека підприємства 

Тема 5. Ринкова та зовнішньоекономічна безпека 

Тема 6. Фінансова безпека 

Тема 7. Політико-правова, силова та екологічна складові економічної безпеки 

підприємства 

Тема 8. Ризик та його вплив на економічну безпеку підприємств 

Тема 9. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки соціально-економічних 

систем 

 

  

http://pidruchniki.ws/16330826/ekonomika/zovnishnoekonomichna_bezpeka#994


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА» 

Дисципліна «Економічна діагностика» охоплює всі тематичні блоки, що необхідні 

для формування у здобувачів вищої освіти сучасного економічного мислення і системи 

спеціальних знань про базові поняття щодо методів організації та проведення 

економічної діагностики існуючого стану, умов та загроз функціонування та розвитку 

суб'єктів господарської діяльності, їх потенціалу, рівня економічної безпеки та 

конкурентоспроможності.  

Мета викладання дисципліни – формування системи теоретичних і прикладних 

знань та набуття компетентностей щодо використання методів і засобів економічної 

діагностики стану підприємства з урахуванням впливу факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища і застосування цих знань, навичок і компетентностей у 

професійній діяльності. 

Предмет дисципліни є аспекти організації та проведення економічної діагностики 

існуючого стану, умов та загроз функціонування та розвитку підприємства, вивчення яких 

становить специфічний зміст курсу, насамперед щодо організації та ведення економічної 

діагностики підприємства з точки зору визначення існуючих ризиків для забезпечення 

достатнього рівня прибутковості діяльності, конкурентноспроможності та стійкості 

розвитку. 

Завдання дисципліни: оволодіння теоретичними та методичними основами 

економічної діагностики підприємства з урахуванням впливу факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища;  вивчення і оволодіння аналітичними навичками використання 

методичного апарату та інструментарію економічної діагностики для оцінювання стану та 

перспектив загальноекономічної діяльності підприємства з урахуванням впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища; визначати та критично оцінювати стан та 

тенденції соціально-економічного розвитку, оволодіння аналітичними навичками 

дослідження елементів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, експрес-

діагностики основних показників і індикаторів його діяльності; здатність самостійного 

аналізу специфіки діяльності підприємств в різних галузях національної економіки, 

виявляти вади та ризики підприємств при аналізі конкретних ситуацій, і розробляти, на 

основі проведеного аналізу, рекомендації щодо подальшого розвитку підприємства та 

усунення існуючих проблем; здатність професійної комунікації й аргументованого 

дискутування при аналізі конкретних ситуацій щодо пропозицій з метою зростання 

ефективності діяльності підприємства в колі фахівців та нефахівців; здатність 

самостійного аналізу, узагальнення та деталізації  статистичного та фактологічного 

матеріалу щодо окремих фактів, явищ, тенденції змін у зовнішньому та внутрішньому 

середовищі підприємств, на базі чого змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ (перелік тем): 

Змістовий модуль 1 - «Діагностика як інструмент забезпечення стійкого  

функціонування та розвитку підприємства» 

Тема 1. Теоретичні основи економічної діагностики.  

Тема 2. Діагностика конкурентного середовища та конкурентної стратегії 

підприємства 

Тема 3. Діагностика конкурентоспроможності підприємства та його продукції 

Тема 4. Діагностика майна і ринкова ціна підприємства. 

Тема 5. Інструментарій фінансової діагностики.   

Змістовий модуль 2. Формування фінансової стратегії управління підприємством 

на підставі діагностики потенціалу та економічної безпеки підприємства 

Тема 6. Інструментарій управління поточними активами і поточними пасивами  

Тема 7. Формування фінансової стратегії управління підприємством.  

Тема 8. Діагностика потенціалу підприємства  

Тема 9. Діагностика економічної безпеки підприємства  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» 

 
Мета викладання дисципліни: формування системи теоретичних і прикладних 

знань та набуття компетентностей щодо використання методів і засобів управління 

ризиками і застосування цих знань, навичок і компетентностей у професійній діяльності 

для зниження (оптимізації) наслідків ризикових подій. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні концепції та 

інструментарій ідентифікації, оцінювання і аналізу ризиків, а також механізми оптимізації 

наслідків ризикових подій. 

Основні завдання вивчення дисципліни: набуття знань з проблематики 

управління ризиками, зокрема ідентифікації і класифікації ризиків, вимірювання рівня 

ризиків та визначення раціональної поведінки підприємства для оптимізації їх наслідків;  

здатність самостійного аналізу статистичного фактологічного матеріалу для  критичного 

осмислення ризиковой ситуації на підставі ідентифікації наявних та потенційних ризиків 

підприємства; здатність узагальнювати та деталізувати окремі факти, явища, тенденції 

змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі і робити прогнози щодо наявних та 

потенційних ризиків в різних сферах господарювання; здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) при формуванні заходів оптимізації наслідків ризиків; здатність приймати 

ризикові управлінські рішення, аргументувати власну позицію. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Теоретичні основи управління ризиками. Сутність ризиків. 

Тема 2. Класифікація ризиків 

Тема 3. Організація управління ризиками. 

Тема 4. Статистичні методи оцінювання ризиків. 

Тема 5. Якісні методи оцінювання ризиків. 

Тема 6. Матричні методи та критерії прийняття ризикових рішень в умовах 

невизначеності. 

Тема 7. Застосування теорії ігор в умовах ризику. 

Тема 8. Інструментарій впливу на ризик. 

Тема 9. Страхування ризиків. 

Тема 10. Диверсифікація ризиків, її види та сфери застосування. 

Тема 11. Оптимізація інвестиційних ризиків. 

 

 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» 

 
Мета викладання дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти системи 

теоретичних і прикладних знань щодо розроблення перспективних, поточних та бізнес-планів 

діяльності підприємства, які всебічно обґрунтовують процес реалізації стратегічних змін, 

включаючи контроль виконання планів, можливості й доцільності їх коригування, та деталізують 

їх у поточних і оперативних планах. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є перспективні, поточні та бізнес-плани 

діяльності підприємства. 

Основні завдання вивчення дисципліни: вивчення й осмислення теоретичних знань 

методології і методики планування діяльності підприємства із формуванням здатності до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу; оволодіння основними принципами, прогресивними 

формами і методами планування в ринкових умовах та здатність формулювати професійні задачі 

та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до 

уваги наявні ресурси та необхідність діяти на основі етичних міркувань; набуття здобувачами 

розуміння важливості ефективного використання обмежених виробничих та фінансових ресурсів і 

досягнення високих кінцевих результатів та здатності застосовувати науковий, аналітичний, 

методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку; набуття здобувачами вміння 

використовувати економічний інструментарій для проведення планових техніко-економічних 

розрахунків, розробки альтернативних планів та обґрунтування оптимальних варіантів розвитку 

підприємства та здатності збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем; формування навичок 

розробляти заходи підвищення ефективності виробництва і кращого використання ресурсів та 

здатності обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання; формування навичок самостійного аналізу фактологічного матеріалу, 

критичного осмислення точок зору на особливості організації, нормування та оплати праці для 

підвищення її продуктивності та якості для формування здатності визначати ключові тренди 

соціально-економічного та людського розвитку; забезпечення вміння узагальнювати та 

деталізувати окремі факти, явища, механізми, тенденції економічного аналізу науково-технічної та 

виробничої діяльності, проводити дослідження на відповідному рівні та застосовувати методи 

підвищення ефективності виробництва. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Інтегрована система планування і контролю на підприємстві 

Тема 2. Методи обґрунтування планових рішень і механізми забезпечення їх виконання 

Тема 3. Маркетингова діяльність 

Тема 4. Виробнича програма підприємства 

Тема 5. Оперативно-календарне планування 

Тема 6. Виробнича потужність підприємства 

Тема 7. Матеріально-технічне постачання  

Тема 8. Персонал підприємства та оплата праці 

Тема 9. Витрати підприємства 

Тема 10. Фінанси підприємства 

Тема 11. Планування оновлення продукції 

Тема 12. Планування технічного та організаційного розвитку підприємства 

Тема 13. Бізнес-планування 

 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ» 
 

Навчальна дисципліна «Ділові комунікації та управління конфліктами» є однією із 

складових комплексної підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти спеціальності 051 Економіка, освітньої програми «Економіка та управління 

підприємством». 

Мета дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних і 

прикладних знань щодо використання принципів ділової комунікації та управління 

конфліктами 

Завдання дисципліни: формування опанування необхідних знань щодо понять 

«ділові комунікації», «відновне правосуддя», «управління конфліктами»; опанування 

знань з теоретичних, етичних та методологічних основ проведення процедури медіації; 

формування навичок застосування технології посередництва у вирішенні конфліктів серед 

клієнтів соціальної сфери.  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема Т1. Сутність поняття «ділова комунікація» й основні види комунікацій 

Тема Т2. Культура ділового спілкування. 

Тема Т3. Усна та письмова форма ділової комунікації. 

Тема Т4 Поняття та види конфліктів. 

Тема Т5. Посередництво у вирішенні конфліктів 

Тема Т6. Запровадження технології медіації в Україні.  

Тема Т7. Етичні норми процесу управління конфліктами та медіації 

Тема Т8. Вирішення конфліктів  за допомогою медіатора 

Тема Т9. Шкільна медіація – створення шкільних служб порозуміння у ЗНЗ 

 

 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» 

 
Навчальна дисципліна «Охорона праці в галузі та цивільний захист» є однією із 

складових комплексної підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти спеціальності 051 Економіка, освітньої програми «Економіка та управління 

підприємством». 

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців (магістрів) 

умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та 

поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та 

міжнародного досвіду, а також усвідомлення нерозривної єдності успішної професійної 

діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі, 

навчання студентів знанням та навичкам поведінки в умовах надзвичайної ситуації, 

застосуванню засобів захисту населення від уражаючих факторів, вмінню організувати та 

проводити заходи ЦЗ на промислових об’єктах. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити здобувачів вищої 

освіти з основними положеннями організації охорони праці в галузі, і завданнями системи 

управління охороною праці (СУОП); з порядком розслідування і обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій; з порядком відшкодування збитку 

постраждалому від нещасних випадків і профзахворювань; зі способами та засобами  

захисту населення від уражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної 

зброї масового ураження;  з методиками прогнозування можливої радіаційної, хімічної, 

інженерної обстановки, яка може виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії;  з 

основами стійкості роботи об’єктів народного господарства в надзвичайних умовах. 
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