
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА» 

 

Мета викладання дисципліни:  формування у здобувачів вищої 

освіти теоретичних і практичних знань відносно явища корупції як 

правового, політичного, економічного та культурного явища, його 

соціальної природи, умов виникнення та поширення, а також створення 

дієвих механізмів запобігання та протидії корупції. 

Предметом вивчення дисципліни є  теоретичні та практичні знання 

щодо запобігання та протидії корупції. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: надати 

систематизовані знання щодо сутності корупції, теорії і практики 

запобігання та протидії корупції; дослідити вітчизняний і зарубіжний 

досвід у сфері протидії корупції; сформувати уміння аналізувати стан 

корупції в Україні, її особливості та тенденції, форми прояву і на основі 

наукових підходів визначати шляхи підвищення ефективності 

антикорупційної політики.  
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Поняття та сутність корупції, її види та наслідки. 

Тема 2. Правові основи запобігання корупції в Україні. 

Тема 3. Антикорупційна політика. Стратегія протидії корупції, як 

складова антикорупційної політики. 

Тема 4. Роль державної влади у боротьбі із проявами корупції. 

Тема 5. Правовий статус суб’єктів, уповноважених на здійснення 

заходів щодо запобігання та протидії корупції. 

Тема 6. Правовий статус суб’єктів відповідальності за корупційні 

правопорушення.  

Тема 7. Заходи щодо запобігання та протидії корупції. 

Тема 8. Роль громадськості у запобіганні та протидії корупції. 

Тема 9. Поняття та сутність корупційного правопорушення. 

Тема 10. Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень. 
 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ДОГОВІРНЕ ПРАВО» 

 

Мета викладання дисципліни  полягає у формуванні системи знань  

про поняття, предмет та методи договірного права, огляд джерел та її 

основних інститутів, набуття студентами навичок роботи з нормативним 

матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які виникають у 

сфері договірних відносин, на базі національного та міжнародного 

законодавства. 

Предметом вивчення дисципліни є система управлінських відносин 

щодо планування, організації, координації, обліку та контролю 

за договірними відносинами  суб'єктів договірного права України. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: надання 

здобувачам вищої освіти ясного і чіткого уявлення щодо поняття, предмета  

та  основних  принципів  договірного  права;  аналіз  основних  джерел  

договірного права  в  Україні  та  зовнішньоекономічній  діяльності;  

правовий  аналіз  основних  інститутів договірного  права;  визначення  

порядку  укладання та виконання  договорів  у відповідності до норм 

Цивільного та Господарського кодексів України; визначення та аналіз 

договорів окремих видів, у тому числі в зовнішньоекономічній діяльності.  

. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні.  

Тема 2. Загальні положення про договори у сфері підприємницької 

діяльності. 

Тема 3. Виконання договірних зобов'язань суб'єктами господарювання 

(підприємцями). 

Тема 4. Договори про передачу майна у власність. 

Тема 5. Договори про передачу майна у користування. 

Тема 6. Договори про виконання робіт. 

Тема 7. Договори про надання юридичних та фактичних послуг. 
Тема 8. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин.  

Тема 9.  Зобов'язання про спільну діяльність. Договір про створення 

юридичної особи. 

Тема 10.  Правове регулювання договірних відносин у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 
 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ» 

 

Мета викладання дисципліни:  формування компетентностей в 

сфері механізмів здійснення ділових операцій та угод з використанням 

електронних засобів, оволодіння методами та технологіями електронної 

комерції, що використовуються у сучасному бізнесі, а також набуття 

навичок застосування цих компетентностей у професійній діяльності. 

Предметом вивчення дисципліни є методологія і методи побудови, 

аналізу систем електронної комерції та технологій ведення бізнесу на 

основі використання інформаційно-комунікаційних можливостей мережі 

Internet. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є систематизація і 

розширення знань про структуру та інструментальні засоби роботи з 

інформацією в мережі Інтернет; вивчення основних категорій та форм 

реалізації комерційної діяльності в інформаційно-комунікаційному 

середовищі мережі Інтернет; визначення шляхів удосконалення 

комерційної діяльності підприємств на основі залучення можливостей 

ведення бізнесу в Інтернет; систематизація знань про електронні фінансові 

транзакції в мережі Інтернет, визначення ефективності впровадження 

елементів електронної комерції в діяльності підприємств (організацій); 

систематизація та впровадження засобів Інтернет-маркетингу та Інтернет-

реклами у підприємництві. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Електронний ринок. Поняття електронного бізнесу  та електронної 

комерції. Базові технології електронної комерції. 

Тема 2. Основні принципи функціонування та роботи систем електронної 

комерції. Моделі електронної комерції. 

Тема 3. Системи електронної комерції у корпоративному секторі B2B. 

Тема 4. Системи електронної комерції B2C. 

Тема 5. Способи організації та принципи функціонування Інтернет – 

магазинів. 

Тема 6. Організація продажу товарів через інтернет-аукціони.  

Тема 7. Поняття і структура Інтернет-маркетингу. 

Тема 8. Інтернет-реклама. 

Тема 9. Організація електронних платіжних систем. 

Тема 10. Безпека інформації в електронному бізнесі. 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 
 

Мета викладання дисципліни:  формування високого рівня 

правової культури майбутнього фахівця на основі засвоєння правових 

знань, умінь і навичок з навчальної дисципліни «Конституційне право 

України» та можливості їх практичного застосування.. 

Предметом вивчення дисципліни є положення Конституції України, 

інших джерел конституційного права, що регламентують: засади 

конституційного ладу України, правовий статус і повноваження органів 

державної влади і місцевого самоврядування, правовий статус людини і 

громадянина в Україні, засади територіального устрою України та 

місцевого самоврядування в Україні.. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування у 

майбутніх фахівців:  

знань про: поняття «конституційне право України», його місце в 

системі галузей публічного права; систему і зміст основних конституційно-

правових інститутів та джерела конституційного права; зміст та механізм 

реалізації  прав людини і основоположних свобод; засади конституційного 

ладу України; конституційно-правове регулювання питань організації та 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;  

вмінь: володіти конституційно-правовими поняттями та категоріями; 

вміти аналізувати норми різних конституційно-правових актів; 

застосовувати нормативну базу з конституційного права для вирішення 

науково-практичних завдань; визначати сутність конституційної системи 

органів державної влади та їх правосуб'єктність. 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Конституційне право України як галузь права та навчальна 

дисципліна.  

Тема 2. Основи теорії конституції та конституціоналізму. 

Тема 3. Конституція – Основний Закон України.  

Тема 4. Засади конституційного ладу України.  

Тема 5. Громадянство України. 

Тема 6. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в 

Україні.  

Тема 7. Конституційний статус суспільно-політичних інститутів. 

Тема 8. Форми безпосередньої демократії в Україні. 

Тема 9. Конституційна система державних органів України. 

Тема 10. Верховна Рада України – орган законодавчої влади України. 

Тема 11. Законодавчий процес в Україні. 

Тема 12. Президент України – глава Української держави.  

Тема 13. Органи виконавчої влади в Україні. 

Тема 14. Конституційний Суд України. 

Тема 15. Конституційний статус органів суду і прокуратури.  

Тема 16. Територіальний устрій України. 

Тема 17. Місцеве самоврядування в Україні. 
  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА» 

 

Мета викладання дисципліни:  формування здатності розв’язувати 

складні спеціалізовані завдання у сфері адміністративного права з 

розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також 

меж правового регулювання  різних суспільних відносин. 

Предметом вивчення дисципліни є суспільні відносини, врегульовані 

адміністративно-правовими нормами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: надання 

здобувачам вищої освіти ясного і чіткого уявлення щодо особливостей 

адміністративного регулювання управлінських відносин та чинну  систему  

органів  державного  управління та місцевого самоврядування,  форм  і  

методів  державного  управління національною  економікою,  соціально-

культурним  та  адміністративно-політичним устроєм, а також 

міжгалузевого державного управління; набуття навичок роботи з 

нормативними актами, вміння вирішувати практичні питання і ситуації у 

сфері правового регулювання адміністративних правовідносин. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Поняття та загальна характеристика адміністративного права.  

Тема 2. Норми адміністративного права та адміністративні 

правовідносини. 

Тема 3. Суб'єкти адміністративного права. Адміністративно-правовий 

статус фізичних осіб. 

Тема 4. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права. 

Тема 5. Організація публічної адміністрації. Органи публічної влади як 

суб’єкти   адміністративного права. 

Тема 6. Поняття, ознаки, принципи та види державної служби. 

Тема 7. Інструменти діяльності публічної адміністрації. 
Тема 8. Адміністративні послуги.  

Тема 9.  Поняття, властивості та принципи адміністративної 

відповідальності. 

Тема 10.  Адмiнiстративне правопорушення та його юридичний склад. 
Тема 11.  Види адміністративних стягнень.  

 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРАВОЗНАВСТВО» 

 

Мета викладання дисципліни: забезпечення опанування змісту 

основних галузей права України, основних юридичних термінів, сприяння 

формуванню правничого світогляду, правосвідомості, правової культури та 

правничого мислення.  

Предметом вивчення дисципліни є право як регулятор суспільних 

відносин у різних сферах суспільного життя. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування 

основоположних знань з теорії держави і права, основ конституційного, 

цивільного, трудового, сімейного,  адміністративного та кримінального 

права; вмінь орієнтуватися в чинному законодавстві та застосовувати 

теоретичні знання у практичному житті; формування навичок роботи з 

нормативно-правовими актами та правильного застосування правових норм 

в професійній діяльності. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Основи теорії держави. Основи теорії права. Правові відносини.  

Тема 2. Правова поведінка, правопорушення і юридична 

відповідальність. 

Тема 3. Основи конституційного права України. 

Тема 4. Основи цивільного права. 

Тема 5. Основи трудового права України. 

Тема 6. Основи сімейного та житлового права України. 

Тема 7. Основи адміністративного та кримінального права 

України. 
 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТРУДОВЕ ПРАВО» 

 

Метою викладання дисципліни є формування у здобувачів вищої 

освіти навичок оволодіння сукупністю знань з правового регулювання 

трудових відносин, прийняття ними обґрунтованих рішень у сфері 

управління, організації виробництва та праці, а також опанування ними 

методики правового аналізу відповідних правових норм. 

Предметом вивчення дисципліни є трудові відносини, що виникають 

на підставі укладення трудового договору, і відносини, що тісно пов’язані з 

трудовими: працевлаштування, навчання і підвищення кваліфікації та 

перекваліфікації працівників, щодо контролю дотримання законодавства 

про працю, вирішення трудових спорів, а також відносини соціального 

партнерства. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: надання 

здобувачам вищої освіти ясного і чіткого уявлення щодо основних 

принципів та інститутів трудового права, напрямків їх правового 

регулювання, набуття навичок роботи з нормативними актами, вміння 

вирішувати практичні питання і ситуації у сфері правового регулювання 

трудових правовідносин. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Предмет, метод, функції та система трудового права.  

Тема 2. Джерела трудового права. 

Тема 3. Основні принципи трудового права. Суб’єкти трудового 

права. 

Тема 4. Правовідносини у сфері трудового права. 

Тема 5. Колективні договори та угоди. 

Тема 6. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування. 

Тема 7. Види трудового договору, зміна змісту та припинення 

трудового договору. 

Тема 8. Правове регулювання робочого часу та часу 

відпочинку.  

Тема 9. Заробітна плата. 

Тема 10. Гарантійні та компенсаційні виплати. 

Тема 11. Внутрішній трудовий розпорядок. Трудова дисципліна. 

Тема 12. Охорона праці. 

Тема 13. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. 
Тема 14. Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про 

працю в Україні. 

Тема 15. Трудові спори. 
 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ФІНАНСОВЕ ПРАВО» 

 

Мета викладання дисципліни:  ознайомлення студентів з правовим 

регулюванням діяльності по акумулюванню, розподілу, перерозподілу та 

використанню фондів грошових коштів держави та органів місцевого 

самоврядування. 

Предметом вивчення дисципліни є норми права, які чітко 

регламентують публічну фінансову діяльність, закріплюють фінансову 

систему України та регулюють функціонування усіх її ланок, а також 

регламентують специфічні суспільні відносини, що виникають в процесі 

формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих 

фондів коштів, необхідних для виконання функцій органами держави і 

органами місцевого самоврядування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- набуття здобувачами вищої освіти знань щодо особливостей 

публічних фінансових правовідносин; засвоєння ними норм фінансового 

права, які регулюють фінансову діяльність і фінансову систему України; 

фінансовий контроль, бюджетний устрій і бюджетний процес, податкові, 

кредитні, страхові, банківські і валютні правовідносини, розуміння 

специфіки фінансових перерозподільних відносин;  

- формування вмінь аналізу практики застосування фінансового 

законодавства, законодавчого регулювання захисту прав громадян, 

підприємств, держави та інших суб’єктів фінансових правовідносин. 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Фінансова діяльність держави. 

Тема 2. Предмет, метод, джерела та система фінансового права. 

Тема 3. Правові засади організації фінансового контролю в Україні. 

Тема 4. Правові засади фінансово-правової відповідальності. 

Тема 5.  Загальні положення бюджетного права. 

Тема 6. Правові основи міжбюджетних відносин. Бюджетний процес.  

Тема 7. Поняття та принципи бюджетного фінансування. 

Тема 8. Правові основи банківської діяльності. 

Тема 9. Правове регулювання грошового обігу і розрахунків. 

Тема 10. Правове регулювання валютного законодавства і валютного 

контролю.  
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АННОТАЦІЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«СОЦІОЛОГІЯ» 

 

МЕТОЮ викладання дисципліни є формування когнітивних, 

афективних та моторних компетентностей в сфері теорії та практики 

створення, функціонування й еволюції суспільства, соціальної групи, 

організації, особистості, а також навчити здобувачів ВО формувати 

раціональну поведінку при дозволі комплексних соціально-економічних та 

політичних проблем.  

ПРЕДМЕТОМ вивчення дисципліни є система соціальної структури 

суспільства. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Є: 

 забезпечення студентів знаннями з соціальної структури суспільства, 

особливостей суспільної поведінки, типів і причин соціальної мобільності; 

 навчити майбутнього фахівця приймати та аналізувати соціально-

економічні управлінські рішення;  

 придбати навички по проведенню соціологічного дослідження; 

 використання соціологічних знань у різних кризових соціально-

економічних ситуаціях; 

 засвоєння основних методичних підходів аналізу внутрішнього й 

зовнішнього середовища соціальної групи; 

 набуття вмінь побудови комунікаційних зв’язків у різних суспільних 

структурах; 

 набуття навичок трансформації, створення іміджу й культури 

організації. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Соціологія як наука. Історія виникнення і розвиток соціології. 

Тема 2.Соціальна структура суспільства. 

Тема 3. Соціальна ідентифікація особистості в суспільстві. 

Тема 4. Культура і соціальна культура. 

Тема 5. Економічна соціологія. Теоретичні основи індустріальної 

соціології. 

Тема 6. Перехідні соціальні процеси у суспільстві. Соціальна динаміка і 

статика. Аномія. 

Тема 7. Девиація: види і форми. 

Тема 8. Маргінальність. Маргінальне середовище. 

Тема 9. Соціологічне дослідження: види і формі соціологічного 

дослідження. Програма соціологічного дослідження. 

Тема 10. Методи збору первісної соціологічної інформації та методи 

аналізу інформації. 

  



АННОТАЦІЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА» 

 

МЕТОЮ викладання дисципліни є формування компетентностей з 

професійної етики, засвоєння студентами основних етичних концепцій, 

понять, принципів, методів гуманістичної та власне професійної етики 

менеджера, уявлень про види етичних кодексів, отримання вмінь самостійно 

застосовувати набуті знання в безпосередній практичній діяльності, а також 

набуття навичок у вирішенні складних моральних проблем.  

 

ПРЕДМЕТОМ вивчення дисципліни є професійна мораль, морально-

етичні аспекти професійної діяльності.  

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Є: 

- розглянути професійну етику як навчальну дисципліну, що вивчає 

специфіку професійної моралі, закономірності її виникнення та розвитку;  

- визначити місце й роль професійної етики в комплексі сучасного 

гуманітарного знання;  

- окреслити проблематику професійної етики;  

- визначити основні принципи професійних моральних кодексів, їх 

значення для формування етичної поведінки в організації;  

-  визначити сутність і роль корпоративної культури;  

- сформувати сучасну культуру професійного спілкування, засновану на 

етичних принципах і нормах;  

- сформувати уявлення про сучасний діловий етикет;  

- сприяти розвитку професійної ідентичності;  

- виховати толерантне ставлення до представників інших професій;  

- розвинути навички застосовувати набуті знання в безпосередній 

практичній діяльності.  

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Етика як вчення про мораль.  

Тема 2. Професійна етика та моральна свідомість.  

Тема 3. Корпоративна культура.  

Тема 4. Корпоративна етика.  

Тема 5. Діловий етикет.  

Тема 6. Стиль та імідж ділової людини.  

Тема 7. Інформаційна етика.  

 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ» 

 

Мета дисципліни –– сформувати у майбутніх фахівців професійні 

компетентності щодо теоретичних та методологічних основ 

застосування ділових якостей  щодо врегулювання  конфліктів. 

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 . 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«Ділова риторика» 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Ділова риторика» 

розвиток риторичної особистості, удосконалення комунікативних умінь 

студентів, долучення їх до практики ораторського мистецтва, 

формування в них основ майстерності публічного мовлення; 

забезпечити не тільки засвоєння основ класичної та сучасної риторики 

як науки промисленнєво-мовленнєву діяльність, спрямовану на 

переконання, вплив, на досягнення мети у процесі мовної комунікації, а 

також сприяти становленню у студентів уміння й навички аналізувати 

та продукувати тексти різного типу відповідно домети, призначення й 

умов спілкування в процесі їхньої майбутньої професійної діяльності. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- сформувати знання основних науково-теоретичнихта історичних 

категорій і законів риторики, основ ораторського мистецтва; 

- ознайомити з історією й практикою публічного мовлення, 

особливостями мовленнєвої поведінки оратора ; 

- виробити риторичні уміння й навички як способивпливу на аудиторію, 

сформувати риторичну особистість сучасного фахівця: 

 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія» 

 

Мета курсу «Психологія» — надання необхідної бази 

теоретичних знань та набуття практичних умінь, спираючись на які 

студенти  мали б змогу творчо використовувати у майбутній 

професійній діяльності досягнення психологічної науки, володіти 

методами збору та аналізу інформації, успішно спілкуватися та 

взаємодіяти з людьми. 

 Завданням навчальної дисципліни є набуття знань основних 

понять, визначень та термінів основ психології, загальних 

закономірностей психіки, психологічних закономірностей формування 

особистості; засвоєння знань про психічні пізнавальні процеси; 

закріплення навичок визначення індивідуальних психологічних 

особливостей, аналізу окремих психічних феноменів та процесів. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні поняття, визначення та терміни основ психології, 

загальні закономірності психіки, психологічні закономірності 

формування особистості, засвоїти знання про психічні пізнавальні 

процеси. 

 Вміти: оцінювати індивідуальні та вікові особливості особистості 

й на цій підставі прогнозувати основи формування знань, навичок та 

умінь, професійне становлення людини; визначати соціально-

психологічні особливості груп та колективів та мати знання принципів і 

методів впливу на ефективність прийняття рішень. 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Задачі і методи психології  

Тема 2.  Психічні процеси  

Тема 3.  Психічний стан людини  

Тема 4.  Характеристика особистості  

Тема 5.  Емоційна сфера особистості  

Тема 6.  Конфлікти та способи їх розв’язання  

Тема 7.  Психологія групи  

Тема 8.  Соціально-психологічні основи спілкування 

 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ» 

 

Метою викладання дисципліни є формування когнітивних, 

афективних та моторних компетентностей в сфері вивчення і 

пояснення принципів та механізмів бізнес-аналітики економічної 

діяльності, зокрема його впливу на соціальні відносини суб’єктів 

господарювання та відображення теоретичних аспектів побудови 

механізму економічного розвитку, а також набуття навичок 

застосування цих компетентностей у професійній діяльності. 

Предметом вивчення дисципліни є теоретико-методологічні, 

методичні та організаційно-економічні аспекти економічної теорії. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: опанування 

термінологічного апарату регулювання економіко-соціальних процесів з 

позицій економічного змісту та нормативно-правового визначення; 

набуття навичок співвіднесення змісту теоретико-методологічних 

аспектів моделювання та прогнозування економічних процесів 

з регулятивними вимогами до розробки на цій основі плану і процедур 

господарської та адміністративної діяльності; формування навичок 

професійної комунікації й аргументованого дискутування з питань 

державного регулювання національної економіки, пояснення змісту 

відповідної проблематики в колі фахівців та нефахівців; формування 

навичок самостійного аналізу фактологічного матеріалу, критичного 

осмислення точок зору на особливості застосування теоретичних 

моделей економічних та соціальних процесів національної безпеки; 

забезпечення вміння узагальнювати та деталізувати окремі факти, 

явища, механізми, тенденції у державному регулюванні економіки, та 

робити прогнози щодо їх розвитку. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Витрати виробництва. Теорія споживача. 

Тема 2. Попит, пропозиція. 

Тема 3. Ринкова рівновага. 

Тема 4. Типи ринкових структур. 

Тема 5. Основні макроекономічні показники. 

Тема 6. Споживання, заощадження, інвестиції.  

Тема 7. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Ринкова 

рівновага на ринках благ та грошей. 

Тема 8. Грошові агрегати.  

Тема 9. Основні аспекти зайнятості та безробіття. 
Тема 10. Інфляція. 

 

 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія управління» 

 
Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення 

знань стосовно природи управлінських процесів 

  Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у 

студентів необхідних знань та практичних навичок щодо раціоналізації 

управлінської діяльності на основі використання психологічних 

механізмів, закономірностей, прийомів, а також формування і розвиток 

особистих та ділових якостей. 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія спілкування» 

 

Мета курсу — засвоєння змісту, структури і основних 

закономірностей спілкування як виду людської діяльності та 

формування у студентів комунікативних якостей, вмінь та навичок. 

Основне завдання курсу – це  формування таких 

компетентностей для проведення  професійної діяльність у соціальній 

взаємодії, основаній на гуманістичних і етичних засадах. 

  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«Технології психічної саморегуляції та 

взаємодії» 
 

Метою викладання дисципліни «Технології психічної 

саморегуляції та взаємодії» формування компетентностей щодо 

розробки технологій психічної саморегуляції та взаємодії. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Технології 

психічної саморегуляції та взаємодії» є сукупність методів і процесів 

формування психічної саморегуляції. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити 

здобувачів вищої освіти із сутністю та теоретичними основами 

технології психічної саморегуляції та взаємодії; навчити здобувачів 

правильно застосовувати методичний інструментарій дисципліни. 

 


